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Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Förord 

Förord  
I denna publikation presenteras SNI 2007, Standard för svensk närings-
grensindelning 2007. Den är resultatet av en revision av SNI 2002, som har 
varit gällande sedan 2003. 

Syftet med revisionen har varit att anpassa klassifikationen till föränd-
ringarna i näringslivsstrukturen. Den reviderade standarden avser främst 
att återspegla den växande betydelsen av tjänstenäringarna under de 
senaste 15 åren och speciellt utvecklingen inom informations- och kommu-
nikationsteknologin. 

SNI 2007 är liksom föregångarna SNI 2002 och SNI 92 samordnad med 
EU:s statistiska näringsgrensindelning NACE, vars senaste version 
benämns NACE Rev. 2. Samordningen innebär att SNI 2007 och NACE 
Rev. 2 är identiska på de fyra första nivåerna. En ytterligare nivå har 
därefter lagts till i SNI 2007.  

Den nya standarden – vilken har utarbetats av SCB inom Avdelningen för 
datainsamling från företag och organisationer, Metodenheten – fastställdes 
efter remissbehandling av SCB i maj 2007. Standarden träder formellt i 
kraft den 1 januari 2008. 

Föreliggande MIS innehåller introduktion, struktur, innehållsbeskrivningar 
samt detaljerade nycklar för förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 
och vice versa.  

Meddelandet har framställts av Hans Agrell och Evalena Andersson. Jinx 
Hagerlund och andra kollegor har lämnat viktiga bidrag till innehållet. 

 

Statistiska centralbyrån i december 2007 

 

Eva Bolin 

    
  Lennart Nordberg 
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Sammanfattning 
Denna publikation i rapportserien Meddelanden i samordningsfrågor för 
Sveriges officiella statistik (MIS) beskriver en reviderad version av standard 
för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Tidigare har publicerats de 
svenska näringsgrensindelningarna SNI 2002, SNI 92 och SNI 69. 

Den här rapporten innehåller bakgrundsinformation om det internationella 
systemet av ekonomiska klassifikationer och revisionsarbetet med klassifika-
tionssystemets integration till revisioner av andra viktiga klassifikationer 
t.ex. ISIC, FN:s näringsgrensindelning. Vidare presenteras omfattning och 
karaktärsdrag, definitioner och principer samt generella klassificerings-
regler för den nya SNI 2007 med betoning på kopplingen till NACE, EU:s 
näringsgrensstandard och dess nya version NACE Rev. 2. Ett avsnitt redo-
gör översiktligt för förändringarna mellan SNI 2007 och föregångaren 
SNI 2002.  

Rapportens avsnitt visar bl.a. följande: 

• Övergripande struktur för SNI 2007 

• Hela strukturen för SNI 2007 

• Detaljerade innehållsbeskrivningar 

I bilagor visas: 

• Nyckel mellan SNI 2002 och SNI 2007 

• Nyckel mellan SNI 2007 och SNI 2002 
 

De olika avsnitten, med undantag av strukturen, är att betrakta som s.k. 
levande dokument. Det innebär att förändringar som t.ex. är föranledda av 
ändringar i NACE-riktlinjer även kan påverka innehållet i detta MIS. Vid 
behov kommer uppdaterade avsnitt att publiceras elektroniskt. 

Korrigering 2009-02-12 
På sidan 397 redogörs för korrigeringar som har gjorts sedan MIS:et kom ut 
i tryckt form. Den elektroniska versionen har uppdaterats med motsvarande 
rättelser. 
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Förkortningar 
 

KN Kombinerade Nomenklaturen – EU:s varuklassifikation 

CPA EU:s produktklassifikation 

CPC FN:s produktklassifikation 

EC/P Europaparlamentet och rådet 

EEC Europeiska ekonomiska gemenskapen 

ESA Europeiska Nationalräkenskapssystemet (ENS) 

EU Europeiska Unionen 

FN Förenta nationerna 

HS Harmoniserade systemet för varubeskrivning och kodifiering 

ISIC FN:s näringsgrensindelning 

VE Verksamhetsenhet (KAU) 

NACE EU:s näringsgrensindelning 

PRODCOM EU:s klassifikation för produktionsstatistik avseende 
mineralutvinning och tillverkning. 

RAMON Eurostats klassifikationsdatabas  

SITC FN:s standardhandelsklassifikation 

SNA FN:s system för nationalräkenskaper 

SNI Standard för svensk näringsgrensindelning 

SPIN Standard för svensk produktindelning efter näringsgrens-
indelning 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
SNI/NACE 
Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard 
för klassificering av produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) till 
näringsgrenar/branscher.  

Den förra utgåvan av standarden, SNI 2002, fastställdes av SCB 2003. Den nu 
föreliggande standarden, SNI 2007, fastställdes av SCB i maj 2007 och gäller 
från och med 1 januari 2008. 

SNI har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE, Nomenclature 
statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne. Ett 
arbete inom EU med att revidera den gällande näringsgrensstandarden 
benämnd NACE Rev. 1.1 avslutades under 2006 och en ny version av NACE, 
NACE Rev. 2 har fastställts.  

Statistik som produceras utifrån NACE är jämförbar på europeisk nivå och i 
allmänhet även på internationell nivå.  Användandet av NACE är obligato-
riskt inom det europeisk-statistiska systemet.  

En ny version av ISIC, den internationella näringsgrensindelningen, med 
beteckningen ISIC Rev. 4, kommer att införas 2008. 

1.2  Det internationella systemet av ekonomiska  
 klassifikationer 
Internationell samordning 
Jämförbarheten på internationell nivå av statistik som framställts utifrån 
NACE kan förklaras av att NACE ingår i ett integrerat system av ekono-
misk-statistiska klassifikationer, vilka huvudsakligen har utvecklats under 
FN:s ledning. Den viktigaste internationella klassifikationen som haft stor 
inverkan på NACE och därmed SNI är FN:s näringsgrensindelning ISIC – 
International Standard Classification of all Economic Activities. 

EU-perspektiv  
På EU-nivå har detta resulterat i ett integrerat system av klassifikationer där 
olika klassifikationer har samordnats och sammanlänkats på global, EU-
omfattande och nationell nivå. Ur europeisk synvinkel kan systemet be-
skrivas enligt följande:  
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Näringsgrens-
indelningar

Produkt-
indelningar Varor

Internationell 
nivå ISIC CPC HS SITC 

EU-nivå NACE CPA PRODCOM KN

Nationell nivå SNI SPIN
Nationella 
utgåvor av 
PRODCOM

är referensklassifikation. Klassifikationer kopplas ihop genom strukturen

är referensklassifikation. Klassifikationer kopplas ihop genom nycklar

Klassifikationer kopplas ihop med hjälp av nycklar
 

 

1.2.1 Näringsgrensindelningar  
ISIC, NACE och SNI är aktivitetsklassifikationer där de ekonomiska aktivite-
terna är utgångspunkten för strukturen. 

ISIC är den internationella näringsgrensindelning som FN har utarbetat och 
som enligt rekommendation bör användas i hela världen. Den första versio-
nen utkom 1948. ISIC är referensklassifikation för ekonomiska aktiviteter. 

NACE är den näringsgrensindelning som motsvarar ISIC på EU-nivå. Den 
är samordnad med ISIC och kan därför betraktas som den europeiska mot-
svarigheten. De två första nivåerna i ISIC är direkt jämförbara med NACE, 
men på tredje och fjärde nivån (grupper och undergrupper) är NACE finare 
indelat. NACE är en från ISIC härledd klassifikation. 

SNI är Sveriges nationella utgåva av NACE. Den svenska näringsgrensindel-
ningen har, i enlighet med EU-förordningen, NACE:s fyra första nivåer som 
bas och skapar därefter nationella indelningar genom att lägga till en femte 
nivå. 

1.2.2 Produktindelningar och varor 
CPC 
CPC är FN:s centrala produktklassifikation. Syftet med CPC är att skapa en 
ram för jämförelser av olika slags statistik över varor och tjänster. Målet är 
alltså inte att ersätta andra produktindelningar, utan snarare att anpassa 
dessa så att uppgifterna kan överföras till klasser i CPC. CPC ska därför ses 
som ett samordningsinstrument som kan användas på både internationell 
och nationell nivå.  

När det gäller varor använder CPC de lägsta nivåerna i HS (systemet för 
harmoniserad varubeskrivning och kodifiering) som byggelement. Detta 
innebär att varje klass i CPC på den lägsta nivån motsvaras av exakt en 
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varupost eller ett aggregat av varuposter i HS. När det gäller varor är därför 
HS en indelning för att definiera klasserna i CPC. 

I CPC grupperas produkterna efter kriteriet "materialsammansättning och 
egenskaper". Detta omfattar t.ex. vilken typ av råvaror som använts, produk-
tionsprocess, vilket ändamål produkterna har osv. Även om detta ofta är 
samma kriterium som tillämpas för näringsgrensindelningar, ska CPC ses 
som något mer än bara en produktindelning som kopplats till en närings-
grensindelning. CPC har därför också en annan struktur än ISIC. 

CPA 
CPA är den europeiska versionen av CPC och fyller samma syfte som CPC. 
Även om CPA är den europeiska motsvarigheten till CPC, skiljer den sig 
från CPC inte bara genom en större detaljeringsgrad, utan även genom sin 
struktur. På europeisk nivå anser man att en central produktindelning bör 
indelas efter kriteriet om ursprung i produktionen och att systemet (och 
därmed även definitionen av den ekonomiska aktiviteten) bör baseras på 
NACE . Denna koppling till aktiviteterna i NACE innebär att CPA:s struktur 
på alla nivåer är symmetrisk med strukturen i NACE.  

På alla nivåer i CPA är koderna för de fyra första siffrorna desamma som de 
som används i NACE.  För varje CPA-kod avseende varor finns referens till 
KN, den kombinerade nomenklaturen. 

SPIN 
Nationella versioner av CPA har utarbetas enligt samma regler som gäller 
för nationella versioner av NACE. Sveriges produktindelning, som bygger 
på CPA och dess koppling till NACE/ SNI, kallas för SPIN (Standard för 
svensk produktindelning efter näringsgren).  

PRODCOM 
PRODCOM är EU:s klassifikation för produktionsstatistik avseende mineral-
utvinning och tillverkning. Förkortningen PRODCOM kommer från franska 
”Production Communautaire”, dvs. produktionsstatistik inom Gemenska-
pen. 

Posterna i PRODCOM-listan definieras genom HS respektive KN. Där-
igenom blir det möjligt att jämföra produktionsstatistik med utrikeshandels-
statistik. PRODCOM-posterna kodas genom en åttaställig numerisk kod, där 
de sex första siffrorna är identiska med CPA-koden.  

KN 
Kombinerade nomenklaturen är den utrikeshandelsnomenklatur som 
används inom EU och innebär en utbyggnad av det Harmoniserade 
systemet (HS), som är den internationella produktklassifikationen för 
tulländamål. KN infördes 1988 samtidigt som HS. KN-posterna har 
åttasiffriga koder. 

Ytterligare underindelningar i KN har införts med tanke på EU:s särskilda 
behov när det gäller tull- och utrikeshandelsstatistik. KN revideras årligen 
och är såsom rådsförordning bindande för medlemsstaterna. 
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RAMON 
RAMON är Eurostats klassifikationsserver. Målet är att skapa en central 
informationsplattform för alla som söker någon sorts information om inter-
nationella statistiska klassifikationer. Här kan man därför hitta information 
om eller länkar till exempelvis olika versioner av ISIC/CPC och NACE/CPA 
eller till andra internationella klassifikationer som NAICS, 
Nordamerikanska företagsklassifikationssystemet. 

Där så är möjligt omfattar informationen följande aspekter: allmän beskriv-
ning, strukturen på klassifikationen (t.ex. koder och rubriker), förklaringar, 
tabeller som möjliggör jämförelser mellan olika klassifikationer, metodiska 
dokument samt annan allmän information som har (mer eller mindre stor) 
betydelse för klassifikationer. 

I möjligaste mån presenteras materialet på EU:s alla officiella språk. 

1.3 Varför revision? 
Ekonomisk utveckling och ny teknik 
Den ekonomiska utvecklingen och den nya tekniken skapar nya aktiviteter 
och produkter, samtidigt som andra minskar i betydelse. Dessa förändringar 
innebär en ständig utmaning för sammanställningen av ekonomisk-statis-
tiska klassifikationer. Å ena sidan får det inte gå alltför lång tid mellan revi-
sionerna eftersom klassifikationen efterhand blir allt mer inaktuell, å andra 
sidan får tidsintervallet inte vara alltför kort eftersom det inverkar negativt 
på uppgifternas jämförbarhet över tiden. Varje revision av en klassifikation 
leder oundvikligen till brott i tidsserierna – särskilt när revisionen leder till 
en ändrad struktur. 

Den omfattande revision av internationella och europeiska klassifikationer 
för ekonomiska aktiviteter och produkter som pågått från år 2002 till år 2007 
har benämnts ”Operation 2007”. 

De huvudsakliga utgångskriterierna för revisionen var: 

• Relevans till den globala ekonomin  

• Bättre jämförbarhet till andra nationella och internationella klassifikationer 

• Kontinuitet med föregående versioner 

Konsultationerna med berörda parter har varit omfattande och många. 
Utöver samarbetet med FN har bl.a. Kommissionen och nationella 
statistikbyråer samt europeiska branschorganisationer fått lämna förslag och 
synpunkter inför den nya versionen av NACE, NACE Rev. 2. 

Karaktärsdragen för NACE har inte förändrats utan NACE Rev. 2 represen-
terar en jämvikt mellan den detaljerade nivå som efterfrågas av användare 
och arbetsbördan hos de statistiska instituten. 

Sverige har deltagit i den internationella översynen som medlemsland i EU 
och har gett synpunkter som inhämtats bl.a. genom flera remisser som SCB 
genomfört. I ett första skede har remisserna fångat upp synpunkter på en 
förändrad NACE och i ett senare skede har synpunkterna avsett den 
svenska versionen av NACE Rev. 2 – dvs. SNI 2007.  
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2 Nivåer och omfattning i NACE/SNI  

2.1  Nivåer  
NACE/SNI består av en hierarkisk struktur med fyra nivåer för NACE och 
ytterligare en nivå för SNI. De olika nivåerna är: 

Nivå 1 
• Avdelning (bokstavskod) som identifieras genom en bokstav – t.ex. C, 

Tillverkning. Denna första nivå är densamma i NACE Rev. 2 och ISIC 
Rev. 4. 

Nivå 2 
• Huvudgrupp (sifferkod) som består av två siffror – t.ex. 10, Livs-

medelsframställning. Även den andra nivån överensstämmer mellan 
NACE Rev. 2 och ISIC Rev. 4. 

Nivå 3 
• Grupp (sifferkod) som består av tre siffror – t.ex. 10.1, Beredning och håll-

barhetsbehandling av kött och köttvaror. Den tredje nivån i NACE Rev. 2 
är något finare indelad än i ISIC Rev. 4 för att tillgodose europeiska 
behov. Grupper i NACE Rev. 2 kan dock aggregeras till de grupper i ISIC 
Rev. 4 som de har härletts från. 

Nivå 4 
• Undergrupp (sifferkod) som består av fyra siffror – t.ex. 10.11, Beredning 

och hållbarhetsbehandling av kreaturskött. Antalet undergrupper i ISIC 
Rev. 4 är väsentligt färre. 

Nivå 5 
• Detaljgrupp (sifferkod) som består av fem siffror – t.ex. 10.111, Kreaturs-

slakt. 

Jämfört med SNI 2002 har SNI 2007 fler detaljgrupper, vilket främst är en 
följd av fler undergrupper i NACE Rev. 2 än i den tidigare NACE Rev. 1.1. 
Nedan redovisas de olika nivåerna och antalet klasser per nivå: 

Nivå SNI 2007 SNI 2002 Ökning

Avdelning 21 17 4
Huvudgrupp  88 60 28
Grupp  272 224 48
Undergrupp  615 514 101
Detaljgrupp  821 776 45

 

Antalet klasser vad gäller grupper och undergrupper i ISIC Rev. 4 är 238 
respektive 419. 
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I de fall Sverige inte använder sig av nationella indelningar läggs en nolla till 
NACE:s fyrsiffriga kod. Är den femte siffran däremot en etta, två, trea etc. 
finns en detaljgrupp som är specifik för svensk näringsgrensindelning. 
Exempel på kodsättning av den femte siffran framgår av nedanstående 
tabell där verksamheten 01.11, Odling av ris, inte har någon ytterligare indel-
ning i svensk standard. Däremot har 17.12, Pappers- och papptillverkning, flera 
underindelningar i SNI 2007.  

Nivå Kod Benämning 

Undergrupp 01.11 Odling av ris 
Detaljgrupp 01.110 Odling av ris 
Undergrupp 17.12 Pappers- och papptillverkning 
Detaljgrupp  17.121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper 
Detaljgrupp  17.122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 
Detaljgrupp  17.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
Detaljgrupp 17.129 Övrig tillverkning av papper och papp 

 

Även en undergrupp kan använda en nolla som sista siffra för att indikera 
att ingen ytterligare uppdelning har gjorts. Siffran nio används för att visa 
att det är ”övrigt” inom gruppen/undergruppen som redovisas på en egen 
undergrupps- eller detaljgruppskod. 

Användandet av nationella indelningar varierar från land till land. Flera EU-
länder har färre nationella indelningar än Sverige som har drygt 300 ”egna” 
koder. 

I arbetet med SNI 2007 har olika remissinstanser fått yttra sig över behov av 
dels nya indelningar, dels behov av existerande indelningar i SNI 2002. Nya 
indelningar har kunnat motiveras om t.ex. undergruppen omfattar många 
arbetsställen som har betydande verksamhet av den aktivitet som efter-
frågas. 

2.2  Omfattning och karaktärsdrag 

2.2.1 Statistiska klassifikationer 
Alla observationer som ska beskrivas i statistiska termer kräver systematisk 
klassificering. Klassifikationer indelar alla statistiska observationer i så 
homogena klasser som möjligt, med hänsyn tagen till objektets huvuddrag i 
den statistiska undersökningen.  

Statistiska klassifikationer kännetecknas av: 

a) Uttömmande täckning av den observerade populationen 
b) Ömsesidigt uteslutande kategorier: en företeelse eller ett föremål kan 

klassificeras endast i en kategori i klassifikationen  
c) Klassificeringen i de olika kategorierna styrs av enhetliga metodprinciper 

En noggrann och detaljerad hierarkisk uppbyggnad av kategorierna, gör det 
möjligt att samla in och presentera information på olika aggregeringsnivåer 
(på basis av datatillgången). 
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NACE – enbart för statistiska ändamål 
NACE är uttryckligen en statistisk klassifikation, dvs. förordningen ska 
endast tillämpas på användningen av klassifikationen för statistikändamål.  

SNI är i första hand en näringsgrensindelning för statistiska ändamål, men 
SNI används även för andra syften – t.ex. för skatteadministrativa ändamål.  

2.2.2 SNI – både aktivitetsindelning och branschindelning 
En näringsgrensindelning är primärt en aktivitetsindelning, dvs. en indel-
ning för klassificering av produktionsenheter (företag, arbetsställen etc.) 
efter den aktivitet som bedrivs. Med aktivitet avses här en process i vilken 
en viss kombination av olika produktionsfaktorer (insatsvaror, realkapital 
och arbetskraft) ger upphov till ett utflöde av produkter (varor och tjänster). 

SNI är också, utifrån dess tillämpning i statistiken, en branschindelning 
eftersom den används för att gruppera produktionsenheter till branscher och 
för att samla in och redovisa branschindelad statistik. En bransch kan defi-
nieras som en grupp av produktionsfaktorer, vilkas aktivitet kan hänföras 
till en och samma aktivitetsklass i standarden. Aktivitetsstandarden utgör på 
så sätt den norm eller referensram som ligger till grund för branschindel-
ningen. 

Då SNI är både en aktivitetsindelning och en branschindelning finns det 
dubbla benämningar, en benämning för aktiviteten och en för motsvarande 
bransch. 

I föreliggande publikation redovisas aktivitetsbenämningarna. För bransch-
benämningar hänvisas till SCB:s webbplats. 

2.2.3 Begränsningar i NACE/SNI 
I NACE/SNI görs ingen indelning efter ägandeform, slag av juridisk person 
eller driftsätt, eftersom sådana kriterier inte gäller egenskaperna hos själva 
aktiviteten. Enheter som bedriver samma slags ekonomiska aktivitet klassifi-
ceras på samma sätt, oberoende av om de är registrerade aktiebolag, egen-
företagare eller myndigheter och oberoende av om moderbolaget är utlands-
ägt eller består av en enhet eller flera. Därför finns det ingen koppling 
mellan NACE/SNI och klassifikationen för institutionella enheter i Systemet 
för Nationalräkenskaperna (SNA) eller i det europeiska räkenskapssystemet 
(ESA). 

Klassificering efter ekonomisk aktivitet 
Tillverkningsenheter klassificeras efter den primära ekonomiska aktivitet de 
bedriver, oberoende av om arbetet utförs med hjälp av en motordriven 
maskin eller för hand, och oberoende av om aktiviteten utförs i en fabrik 
eller i ett hushåll. Moderna eller traditionella tillverkningsformer är inte ett 
kriterium. 

Ägande 
NACE/SNI skiljer inte på formellt och informellt ägande eller legalt och 
illegalt ägande. Klassifikationer efter slag av rättslig ägandeform, organisa-
tion eller driftsätt kan sammanställas skilda från näringsgrensindelningar. 
Korsklassificering med NACE/SNI kan ge användbara extraupplysningar. 
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Marknadsinriktad respektive icke marknadsinriktad verksamhet 
NACE/SNI skiljer i allmänhet inte på marknadsinriktade eller icke-marknads-
inriktade verksamheter, enligt SNA:s/ESA:s definition, även om skillnaden 
är ett viktigt särdrag i SNA/ESA. En indelning av näringsgren enligt denna 
princip är användbart i varje fall där data insamlas för aktiviteter som äger 
rum både på marknadsinriktade eller icke marknadsinriktade grunder. 
Korsklassificering med NACE kan då göras enligt detta kriterium. Icke 
marknadsinriktade tjänster i NACE tillhandahålls enbart av myndigheter 
eller icke vinstdrivande hushållsorganisationer, oftast inom områden som 
utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster etc. 
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3  Definitioner och principer  

3.1  Kriterier som använts vid utvecklingen av 
NACE/SNI 

De kriterier som använts för att definiera och avgränsa klassifikations-
kriterierna på varje nivå beror på många faktorer, t.ex. den möjliga använd-
ningen av klassifikationen och tillgången på data. Dessa kriterier används 
på olika sätt på olika nivåer i klassifikationen: kriterierna för de detaljerade 
nivåerna beaktar likheter i den faktiska produktionsprocessen medan detta 
är i stort sett irrelevant för de aggregerade nivåerna.  

3.1.1 Kriterier för under- och detaljgrupper 
Kriterierna för det sätt på vilket aktiviteter kombineras i och fördelas bland 
enheter är centrala i definitionen av under- och detaljgrupper. Kriterierna 
avses säkra att under- och detaljgrupperna kommer att vara relevanta för 
den detaljerade klassificeringen av enheter och att enheterna som placeras i 
respektive under/detaljgrupp är så lika varandra som möjligt med hänsyn 
till vilken aktivitet som de bedriver.   

NACE Rev. 2 som avspeglar den fjärde revisionen av ISIC lägger generellt 
mer vikt på produktionsprocessen i definitionen av de enskilda under-
grupperna än tidigare versioner. Detta betyder att aktiviteter grupperas 
samman när de delar en gemensam process som använder liknande teknik 
vid produktion av varor och tjänster. 

Undergrupperna är definierade så att följande två villkor är uppfyllda så 
långt möjligt: 

• Produktionen av varor och tjänster som kännetecknar en viss undergrupp 
ska svara för merparten av produktionen från de enheter som är klassi-
ficerade i den undergruppen. 

• Undergruppen ska innehålla de enheter som producerar merparten av 
den kategori av varor och tjänster som kännetecknar den. 

Ett annat viktigt övervägande i samband med definitionen av under- och 
detaljgrupper i NACE/SNI är den relativa betydelse för de aktiviteter som 
ska ingå. Allmänt kan sägas att det ska finns separata undergrupper för 
aktiviteter som förekommer i de flesta EU-länderna eller som är viktiga i 
världsekonomin. Vissa undergrupper har blivit introducerade i strukturen 
för ISIC med hänvisning till möjligheten av internationella jämförelser och 
därför också blivit inkluderade i NACE/SNI. De specifika svenska detalj-
indelningarna är däremot primärt baserade på behov från statistikanvändare 
i Sverige.  

3.1.2 Kriterier för grupper och huvudgrupper 
På de mera aggregerade nivåerna såsom grupp och huvudgrupp blir den 
faktiska produktionsprocessen och teknologin som används i produktions-
verksamheten mindre viktig som ett kriterium vid gruppering. På högsta 
nivån (avdelning) blir en viktig faktor de generella karakteristika för pro-



Definitioner och principer Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

18 Statistiska centralbyrån 

ducerade varor och tjänster liksom den möjliga användningen av statistik 
inom ramen för t.ex. SNA och ESA.   

Huvudkriterierna vid utarbetandet av grupper och huvudgrupper rör 
kännetecknen hos de producerande enheternas aktiviteter:  

• Egenskaper hos den producerade varan eller tjänsten 

• Användningsområdet för varan eller tjänsten 

• Insatsvarorna, processen och produktionstekniken 

Vad gäller egenskaperna hos den producerade varan eller tjänsten tas hän-
syn till den fysiska sammansättningen och fabrikationssteget för varorna 
samt behovet de uppfyller. Genom att skilja kategorier med hänsyn till 
typen av producerade varor och tjänster ger det underlag för att gruppera 
producerande enheter efter likheter med och länkar mellan förbrukade 
råvaror och källor för efterfrågan och marknader för varorna. 

Vilken vikt som läggs för ovan nämnda kriterier varierar från en kategori till 
en annan. I många fall (t.ex. vad beträffar livsmedelstillverkning, tillverk-
ning av maskiner och apparater såväl som verksamhet inom tjänstesektorn) 
är de tre specifika aspekterna i så hög grad sammankopplade att det inte 
uppstår några problem när det gäller att vikta kriterierna. När det gäller 
halvfabrikat lägger man störst vikt vid varornas fysiska sammansättning och 
i vilket skede i produktionen varan befinner sig. I fråga om varor med 
komplicerad produktionsprocess anses varornas slutliga användnings-
område, produktionsteknik och organisation av produktionen vara viktigare 
än deras fysiska sammansättning. 

3.2  Primära, sekundära och hjälpverksamheter 

3.2.1  Primära och sekundära aktiviteter 
En enhet utför en eller flera ekonomiska aktiviteter som beskrivs i en eller 
flera kategorier av SNI. 

Den primära aktiviteten för en statistisk enhet är den aktivitet som bidrar 
mest till det totala förädlingsvärdet för denna enhet. Primära aktiviteten 
identifieras enligt top-down-metoden (se avsnitt 4.2.2) och behöver inte 
nödvändigtvis stå för mer än 50 % av enhetens förädlingsvärde. 

Sekundära aktiviteter är alla de övriga aktiviteter inom enheten som har som 
output varor eller tjänster lämpliga för leverans till tredje man. Förädlings-
värdet för en sekundär aktivitet måste vara mindre än förädlingsvärdet för 
den primära aktiviteten. 

3.2.2  Hjälpverksamheter 
Man ska skilja mellan primära och sekundära aktiviteter å ena sidan och 
hjälpverksamheter å andra sidan. Primära och sekundära aktiviteter utövas i 
allmänhet med stöd av ett antal hjälpverksamheter såsom bokföring, 
transporter, lager, inköp, reklam, reparation och underhåll osv. Hjälpverk-
samheter är uteslutande till för att betjäna enhetens primära och sekundära 
aktiviteter genom att tillhandahålla varor och tjänster för användning inom 
enheten. 
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För att betraktas som hjälpverksamhet måste en aktivitet uppfylla följande 
villkor: 

• Den betjänar uteslutande den enhet eller de enheter till vilken den hör 

• Inputen bidrar till enhetens omkostnader 

• Outputen (vanligtvis tjänster, sällan varor) ingår inte i enhetens slutpro-
dukt och bidrar inte till en ökning av enhetens realkapital 

• En jämförbar aktivitet i liknande skala bedrivs i liknande produktions-
enheter  

Följande betraktas t.ex. inte som hjälpverksamheter enligt NACE: 

• Produktion av varor och tjänster som bidrar till en ökning av realkapi-
talet, t.ex. byggnadsarbete för egen räkning (som hade klassificerats som 
byggverksamhet) och produktion av programvara till egna produkter 
(som hade klassificerats som dataprogrammering), om data hade varit 
tillgängliga  

• Produktion som till stor del säljs på marknaden även om en del förbrukas 
i samband med primära aktiviteter 

• Tillverkning av varor eller tjänster som sedan blir en bestående del i out-
puten från den primära eller sekundära aktiviteten, t.ex. tillverkning av 
lådor vid en avdelning i ett företag för förpackning av dess produkter 

• Energiproduktion (t.ex. ett inbyggt elverk) även om all producerad energi 
förbrukas av den överordnade enheten  

• Inköp av varor för återförsäljning i oförändrad form 

• Forskning och utveckling, eftersom dessa aktiviteter inte utgör en tjänst 
som förbrukas i loppet av den aktuella produktionen   

3.3  Definitioner av statistiska enheter 
För att kunna teckna en fullständig bild av ekonomin krävs en stor mängd 
information men den organisationsnivå där det är möjligt att samla in infor-
mationen varierar beroende på typen av data. Det är t.ex. möjligt att upp-
gifter om ett företags vinster bara kan erhållas på en central nivå medan 
försäljningsdata kan fås från olika geografiskt belägna lokaliteter. För att 
tillfredsställande kunna observera och analysera data är det därför nödvän-
digt att definiera en grupp av statistiska enheter. Dessa bildar byggelemen-
ten som sedan klassificeras på lämpligt sätt och för vilka uppgifterna kan 
insamlas.  

Olika slags statistiska enheter uppfyller olika behov, men varje enhet måste 
vara urskiljbar och definierad på sådant sätt att den kan betraktas och identi-
fieras utan att förväxlas med någon annan enhet. Det kan röra sig om en 
identifierbar juridisk eller fysisk enhet eller om en statistisk konstruktion 
t.ex. den homogena produktionsenheten. 

Nedan följer de enheter som beskrivs i EU:s rådsförordning om statistiska 
enheter, nr 696/93 av den 15 mars 1993, (den engelska benämningen är 
angiven inom parentes): 

• Företagsgruppen (enterprise group) 

• Företaget (enterprise) 

• Verksamhetsenheten (kind-of-activity unit – KAU) 
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• Den lokala enheten (local unit) 

• Den lokala verksamhetsenheten (local kind-of-activity unit – local KAU) 

• Den institutionella enheten (institutional unit) 

• Den homogena produktionsenheten (unit of homogeneous production – 
UHP) 

• Den homogena lokala produktionsenheten (local unit of homogeneous 
production – local UHP) 

Förhållandet mellan de olika typerna av statistiska enheter förklaras med 
hjälp av följande tabell: 

 En eller flera platser En enda plats 

En eller flera aktiviteter Företag Lokal enhet 
 Institutionell enhet  
   
En enda aktivitet Verksamhetsenhet Lokal verksamhetsenhet 
 Homogen produktionsenhet Lokal homogen produktionsenhet 

 

3.4  SCB:s Företagsregister 
SCB har sedan 1963 enligt riksdagens beslut haft i uppdrag att föra ett 
centralt företagsregister.  SCB:s Företagsregister är ett register över företag 
och arbetsställen i Sverige. Registret innehåller samtliga juridiska personer. 
Registret innehåller även fysiska personer som uppfyller minst ett av 
följande kriterier (vissa restriktioner förekommer dock), samt dödsbon som 
uppfyller minst ett av de två översta av följande kriterier. 

• momsregistrerad  

• arbetsgivarregistrerad  

• har inregistrerad firma  

• F-skatteregistrerad i momsbefriade branscher 

I SCB:s Företagsdatabas (Företagsregistret) betraktas ett företag som 
verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-
skatteregistrerat i momsbefriad bransch.  

Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses 
varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verk-
samhet. 

År 1984 kom förordningen om det Allmänna företagsregistret som innebär 
att allmänheten kan vända sig till SCB för s.k. allmänna uppgifter som t.ex. 
bransch. (Uppgifter om anställda och omsättning lämnas inte ut då dessa 
lyder under sekretess). 

Olika EU-förordningar ställer krav på registrets innehåll och statistiska 
enheter vilket innebär att SCB:s Företagsdatabas innehåller dels ett Företags-
register, dels ett Statistikregister. Nedanstående bild beskriver förhållandet 
dem emellan: 
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Statistikregistret 
FE, Företagsenhet, är den minsta kombination av juridiska enheter som är en 
organisatorisk enhet vilken producerar varor eller tjänster. 

VE, Verksamhetsenhet, är en uppdelning av en FE som kan bestå av en eller 
flera VE beroende av om FE är omfattande och består av en eller flera sekun-
dära näringsgrenar. VE är den urvalsenhet som bör användas för bransch-
statistik. 

LVE, Lokal verksamhetsenhet, används i urval för att göra geografisk och 
branschuppdelad statistik. 

Det Allmänna registret 
JE, Juridisk enhet, avser en juridisk eller fysisk person som bedriver eller 
avser att bedriva något slag av ekonomisk aktivitet. 

AE, Arbetsställeenhet, är varje adress, fastighet eller grupp av närliggande 
fastigheter där en JE eller FE bedriver verksamhet 

Övrigt 
Firma är en enhet som identifieras med personnummer i kombination med 
ett löpnummer. Firmor inregistreras av fysiska personer som kan ha en eller 
flera firmor för de verksamheter som bedrivs. 

En JE med flera AE måste enligt lag för varje AE ha ett eller flera ”AST-
nummer”. Detta nummer anges på kontrolluppgiften för varje anställd och 
härigenom kan SCB knyta den anställde till rätt AE. 
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4  Klassificeringsregler för aktiviteter  
 och enheter 

4.1 Grundläggande klassificeringsregler 
Till varje enhet som är registrerad i statistiska företagsregister ska det finnas 
en SNI-kod som beskriver enhetens primära ekonomiska aktivitet. Primär 
aktivitet är den aktivitet som bidrar mest till enhetens förädlingsvärde. Vilken 
kod som ska tilldelas enheten stöds av innehållsbeskrivningarna för SNI och 
NACE samt korresponderande tabeller och referenser till andra klassifikatio-
ner som ISIC, CPA, KN etc. (SCB har även ett Sökordsregister som kan ge viss 
vägledning. Detta register är dock inte officiell statistik och förändras allt 
eftersom olika kodningsfrågor uppstår). 

I okomplicerade fall på detaljgruppsnivå då en enhet endast utövar en 
aktivitet klassificeras enheten till den kod i SNI 2007 som omfattar enhetens 
aktivitet. Om en enhet på detaljgruppsnivå utövar mer än en aktivitet (för-
utom hjälpaktiviteter, jfr avsnitt 3.2.2) tilldelas enheten en primär aktivitet 
utifrån den aktivitet som har störst förädlingsvärde, i enlighet med regler som 
beskrivs nedan. 

Förädlingsvärdet är det grundläggande begreppet vid klassificering av en 
enhet efter näringsgren. Förädlingsvärdet är differensen mellan produktion 
och förbrukning av insatsvaror och är ett aggregerat mått på varje ekonomisk 
enhets värdetillskott till bruttonationalprodukten (BNP). Det relevanta värde-
ringsbegreppet är bruttoförädlingsvärdet till baspris. Bruttoförädlingsvärdet 
till baspris definieras som skillnaden mellan produktionsvärdet till baspris 
och förbrukningen av insatsvaror till mottagarpris. Alltså omfattar förädlings-
värdet till baspris övriga produktionsskatter, netto, löner och kollektiva 
avgifter, kapitalförslitning samt en saldopost, driftsöverskottet. 

4.1.1 Ersättningskriterier för förädlingsvärde 
För att bestämma en enhets primära aktivitet måste man känna till andelarna i 
förädlingsvärdet för de olika aktiviteterna. I praktiken är det dock oftast inte 
möjligt att få uppgifter om de olika aktiviteternas andel av förädlingsvärdet 
och man måste därför använda sig av ersättningskriterier för att bestämma 
klassificeringen av aktiviteten. Exempel på sådana kriterier är följande: 

Ersättningskriterier baserade på output: 
• Enhetens bruttoproduktion som kan hänföras till de varor eller tjänster 

som är förknippade med varje aktivitet. 

• Försäljningsvärdet av de produktgrupper som hör till aktiviteterna. 

Ersättningskriterier baserade på input: 
• Löner som kan hänföras till de olika aktiviteterna. 

• Antalet anställda inom aktiviteterna i proportion till antalet anställda som 
är sysselsatta i enhetens olika aktiviteter. 
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Ersättningskriterier är närmevärden 
Ersättningskriterierna måste användas som närmevärden för de okända 
uppgifterna om förädlingsvärdet och därmed för att erhålla bästa möjliga 
approximation i jämförelse med de resultat som man skulle få med ut-
gångspunkt i uppgifter om förädlingsvärdet. Användningen av ersätt-
ningskriterier påverkar inte metoderna för bestämning av den primära 
aktiviteten och inte heller reglerna för top-down-metoden. De är bara 
ändamålsenliga approximationer av data om förädlingsvärdet.  

Det kan dock ibland vara vilseledande att använda de ovan nämnda 
ersättningskriterierna. Så kommer alltid att vara fallet, om strukturen på 
kriterierna inte är proportionella mot det (okända) förädlingsvärdet. 

Problem med ersättningskriterier 
Om man använder försäljningskriteriet (omsättning) blir det genast uppen-
bart att ett givet förhållande mellan omsättning och förädlingsvärde inte 
gäller. Exempelvis är förädlingsvärdets andel av omsättningen inom handeln 
vanligtvis mycket lägre än en tillverkningsaktivitets andel. Andra exempel är 
omsättning hos speditörer, huvudentreprenörer osv., men även inom tillverk-
ningsindustrin kan förhållandet mellan försäljningen och förädlingsvärdet 
variera mellan och inom aktiviteter. I vissa fall är omsättningssiffran värdelös 
eller saknas, t.ex. finansiella tjänster, försäkringsverksamhet. Samma över-
väganden bör göras om man använder uppgifter om bruttoproduktionen som 
ersättningskriterium. 

Många enheter sysslar med handel och andra aktiviteter samtidigt. Då är 
handelsomsättningen en mycket olämplig indikator på det okända värdet på 
handelsaktivitetens förädlingsvärde. En mycket bättre indikator är då brutto-
marginalen (skillnaden mellan handelsomsättningen och inköp av varor för 
vidareförsäljning, justerat efter lagerförändringar). Handelsmarginalerna kan 
emellertid variera mellan en viss del av partihandeln och detaljhandeln och 
även mellan olika handelsaktiviteter. Dessutom måste man ta hänsyn till de 
särskilda klassificeringsregler som gäller för detaljhandel och som redovisas i 
avsnitt 4.4. 

Samma överväganden måste göras när man tillämpar insatsvarubaserade 
ersättningskriterier. Om de olika aktiviteternas kapitalintensitet skiftar, är 
förhållandet mellan löner eller antalet anställda och förädlingsvärdet inte 
tillförlitligt. Högre kapitalintensitet medför vanligtvis högre kapitalförslitning 
och följaktligen är lönernas andel av förädlingsvärdet lägre. Kapitalintensi-
teten varierar i hög grad mellan olika ekonomiska aktiviteter och även mellan 
aktiviteter inom samma detaljgrupp. Exempel: Tillverkning av en handgjord 
vara jämfört med en industriellt framställd vara. 

4.2 Multipla och integrerade aktiviteter 
Det kan förekomma tillfällen när en betydande del av en enhets aktiviteter 
återfinns i mer än en detaljgrupp i SNI. Dessa tillfällen kan vara ett resultat av 
vertikal integration av aktiviteter eller horisontell integration av aktiviteter.  

Vertikal integration 
Vertikal integration av aktiviteter förekommer där olika stadier i produk-
tionsprocessen utförs efter varandra inom samma enhet och där den ena 
processens resultat används som insats i nästa, t.ex. avverkning kombinerad 
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med sågverk, utvinning av lera kombinerad med tegeltillverkning, tillverk-
ning av konstfibrer i anknytning till en textilfabrik. 

Horisontell integration 
Med horisontalt integrerade enheter avses enheter där olika aktiviteter be-
drivs samtidigt under användning av samma produktionsfaktorer utan att 
man kan dela upp dem i enskilda statistiska enheter, t.ex. tillverkning av 
bakverk som kombineras med tillverkning av chokladkonfektyr.  

4.2.1 Regler för klassificering 
Om en enhet på detaljgruppsnivå utför aktiviteter som omfattas av olika 
poster i SNI, krävs det regler för att bestämma den primära aktiviteten. Om 
det är så enkelt att en aktivitet står för mer än 50 % av förädlingsvärdet, 
bestämmer detta hur enheten klassificeras.  

Om en enhet utför aktiviteter som faller under två olika poster i SNI, kommer 
det alltid att finnas en post som står för mer än 50 % av förädlingsvärdet, 
förutom i särfallet då båda aktiviteterna i de olika aktiviteterna står för exakt 
50 % vardera av förädlingsvärdet. Den aktivitet som representerar mer än 
50 % av förädlingsvärdet utgör den primära aktiviteten och bestämmer vilken 
SNI-klassificering enheten ska ha. 

Det är mer komplicerat om en enhet utför mer än två aktiviteter som klassi-
ficeras i fler än två olika poster i SNI och om inte någon av aktiviteterna utgör 
mer än 50 % av förädlingsvärdet. Då ska klassificeringen göras med hjälp av 
top-down-metoden. 

4.2.2 Top-down-metoden 
I top-down-metoden tillämpas en hierarkisk princip: klassificeringen av en 
enhet på den lägsta klassificeringsnivån måste stämma överens med klassi-
ficeringen av enheten på de högre nivåerna. För att uppfylla detta villkor 
börjar processen med att man bestämmer den relevanta posten på den högsta 
nivån och fortsätter med de lägre klassificeringsnivåerna enligt följande: 

a) Bestäm den avdelning som svarar för den relativt sett högsta andelen av 
förädlingsvärdet. 

b) Inom denna avdelning bestäms vilken huvudgrupp som svarar för den 
relativt sett högsta andelen av förädlingsvärdet inom avdelningen.  

c) Inom denna huvudgrupp bestäms vilken grupp som svarar för den relativt 
sett högsta andelen av förädlingsvärdet inom huvudgruppen. 

d) Inom denna grupp bestäms vilken undergrupp som svarar för den relativt 
sett högsta andelen av förädlingsvärdet inom gruppen. 

e) Inom denna undergrupp bestäms vilken detaljgrupp som svarar för den 
relativt sett högsta andelen av förädlingsvärdet inom undergruppen. 

 

Nedan visas ett exempel på en statistisk enhet som utför följande aktiviteter 
(andel avser förädlingsvärde): 
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Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Undergrupp Detaljgrupp Beskrivning av detaljgruppen Andel 

C 25 25.9 25.91 25.910 Tillverkning av stålfat o.d. 
behållare 

10% 

 28 28.1 28.11 28.110 Tillverkning av motorer och 
turbiner utom för luftfartyg och 
fordon 

6% 

  28.2 28.24 28.240 Tillverkning av motordrivna 
handverktyg 

5% 

  28.9 28.93 28.930 Tillverkning av maskiner för 
framställning av livsmedel, 
drycker och tobaksvaror   

23% 

   28.95 28.950 Tillverkning av maskiner för 
produktion av massa, papper 
och papp   

8% 

G 46 46.1 46.14 46.142 Provisionshandel med kon-
torsutrustning och datorer 

7% 

  46.6 46.61 46.610 Partihandel med jordbruks-
maskiner och -utrustning 

28% 

M 71 71.1 71.12 71.123 Teknisk konsultverksamhet 
inom elteknik 

13% 

 

Steg 1 – Identifiera största Avdelning: 
Avdelning C – Tillverkning (52%) störst 
Avdelning G – Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar (35%)  
Avdelning M – Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
(13%) 

Steg 2 – Identifiera största Huvudgruppen inom Avdelningen C: 
Huvudgrupp 25 – Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
(10%) 
Huvudgrupp 28 – Tillverkning av övriga maskiner (42%) störst 

Steg 3 – Identifiera största Gruppen inom Huvudgrupp 28: 
Grupp 28.1 – Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål (6%) 
Grupp 28.2 – Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål (5%) 
Grupp 28.9 – Tillverkning av andra specialmaskiner (31%) störst 

Steg 4 – Identifiera största Undergruppen inom Grupp 28.9: 
Undergrupp 28.93 – Tillverkning av maskiner för framställning av  
livsmedel, drycker och tobaksvaror (23%) störst 
Undergrupp 28.95 – Tillverkning av maskiner för produktion av  
massa, papper och papp (8%) 

Steg 5 – Identifiera största Detaljgruppen inom Undergrupp 28.93: 
Detaljgrupp 28.930 – Tillverkning av maskiner för framställning av  
livsmedel, drycker och tobaksvaror (23%) störst 

Kommentar: 
Den rätta branschen är således 28.930, Tillverkning av maskiner för fram-
ställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror, även om den detaljgrupp 
som har störst förädlingsvärde enligt det här exemplet är 46.610, Partihandel 
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med jordbruksmaskiner och -utrustning. Skulle klassificeringen göras efter 
den enskilt största detaljgruppen skulle företaget inte klassas till tillverk-
ningsindustrin. 

4.2.3 Förändring av primär aktivitet 
Enheter kan förändra sin primära aktivitet – antingen omedelbart eller grad-
vis. För att inte branschförändringar ska orsaka inkonsistenser mellan kort-
tidsstatistik (månad och kvartal) och mer långsiktig statistik måste beslut om 
när en branschändring ska införas även ta hänsyn till stabilitet i statistiken. 
Därför finns en s.k. stabilitetsregel som innebär att om en enhet har två 
verksamheter som båda bidrar med ca 50 % av förädlingsvärdet så ska en 
förändring träda ikraft först efter att den ena aktiviteten har bidragit med mer 
än 50 % i minst två år.    

4.2.4 Klassificering vid vertikal och horisontell integration 
Klassificering vid vertikal integration ska göras efter samma principer som 
vid multipla aktiviteter. Det innebär att den del i produktionsprocessen som 
står för störst förädlingsvärde ska anses utgöra den primära aktiviteten. Detta 
förfarande innebär en förändring jämfört med tidigare riktlinjer för 
NACE/SNI. Kan inte ett förädlingsvärde bestämmas för varje enskild del i 
den integrerade processen kan jämförelser med liknande enheter göras eller 
så kan ersättningskriterier som marknadsvärden för slutprodukter användas 
vid klassificeringen. 

Tillvägagångssättet vid horisontell integration, där samma produktions-
faktorer används för olika aktiviteter, ska vara detsamma som för vertikal 
integration. Förädlingsvärde används som utgångspunkt i den mån det är 
möjligt för att sedan via top-down-metoden komma fram till primär aktivitet. 

4.3  Regler för specifika verksamheter 

4.3.1 Outsourcing av verksamheter 
I detta avsnitt används följande terminologi: 

Uppdragsgivare:  enhet som ingår en kontraktsmässig relation med en 
annan enhet (kallas här för uppdragstagare) för att få 
utfört någon del av produktionsprocessen. Ibland har 
termen ”converter” använts. 

Uppdragstagare:  enhet som utför en specifik produktionsprocess baserat 
på en kontraktsmässig relation med en uppdragsgivare. 
Termen underleverantör har också använts. I SNI beteck-
nas verksamhet som utförs av uppdragstagaren vara 
utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. 

Outsourcing:  kontraktsmässigt avtal enligt vilket uppdragsgivaren 
anmodar uppdragstagaren att utföra en specifik produk-
tionsprocess. Ibland används också begreppet under-
leverantörsverksamhet (subcontracting).   

Exempel på delar av produktionsprocessen som kan vara outsourcad är: 
tillverkning, tjänster i samband med uthyrning av arbetskraft, support-
funktioner etc. Uppdragsgivaren och leverantören kan vara lokaliserade i 
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samma ekonomiska territorium (dvs. land) eller i olika ekonomiska territorier. 
Den faktiska lokaliseringen påverkar inte klassificeringen av någon av dessa 
enheter. 

Uppdragstagare dvs. enheter som utför en aktivitet mot lön eller inom ramen 
för ett kontrakt klassificeras vanligtvis i enlighet med enheter som producerar 
varor och tjänster för egen räkning undantaget i Handel (se avsnitt 4.4 och 
innehållsbeskrivningar för avdelning G) och i Byggverksamhet (i fall med 
outsourcing av byggande ska uppdragsgivaren klassificeras i 41.10 och upp-
dragstagaren i 41.20) 

I Tillverkning bidrar uppdragsgivaren med de tekniska specifikationerna för 
den bearbetning som ska utföras på insatsmaterialet för uppdragstagarens 
räkning. Insatsmaterialet (råvaror eller halvfabrikat) kan antingen ägas av 
uppdragsgivaren eller ej. Exempel på sådana aktiviteter är: framställning av 
metallvaror (t.ex. smidning, gjutning, skärande bearbetning och prägling), 
bearbetning av metaller (t.ex. förkromning), tillverkning av kläder, textil-
beredning och andra liknande elementära tillverkningsmoment i produk-
tionsprocessen.  

Uppdragsgivare som fullt ut outsourcar produktionsprocessen ska klassi-
ficeras inom Tillverkning endast om de äger råvarorna som används som 
input i produktionsprocessen (och således äger slutprodukten). En upp-
dragsgivare som bara outsourcar delar av produktionsprocessen ska klassi-
ficeras till Tillverkning. I alla andra fall ska uppdragsgivare klassificeras 
enligt principen för förädlingsvärde. Det kan vara i avdelning G ”Handel; 
reparation av motorfordon och motorcyklar” ( i överensstämmelse med 
aktiviteten och den specifika varan som säljs, se avsnitt 4.4) eller i andra 
avdelningar, t.ex. avdelning M ”Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik” och avdelning N ”Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra stödtjänster”.  

4.3.2 Behandling av output från outsourcade verksamheter i 
CPA/SPIN 
I föregående avsnitt poängterades att klassificering av verksamheter i allmän-
het inte beror på kriteriet om verksamheter utförs för egen räkning eller mot 
lön/inom ramen för ett kontrakt. Medan verksamheterna inte är åtskiljda i 
NACE/SNI är det annorlunda vad avser motsvarande output där det beror på 
om insatsmaterialet ägs av den tillverkande enheten eller inte. I det andra 
fallet är output den utförda tjänsten på insatsmaterialet och detta är vad 
uppdragstagaren får ersättning för.   

Därför skiljer CPA/SPIN i allmänhet på varor producerade för egen räkning 
och tjänster utförda på varor mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. 
Specifika kategorier och underkategorier vanligtvis kodade zx.yy.9 respektive 
zx.yy.99, har benämningen ”delar av tillverkningen av… som utförs av 
underleverantörer”. 

I CPA 2002 och CPC ver. 2 kallas denna output ”industriella tjänster” respek-
tive ”tillverkningstjänster”.  

4.3.3 Installation på plats 
Enheter som är engagerade i installation eller montering av utrustning i bygg-
nader för sin funktion klassificeras i Byggverksamhet (huvudgrupp 43).  
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Installation av maskiner och annan utrustning som inte berör funktionen för 
byggnader (eller anläggningsarbeten) klassificeras i grupp 33.2 ”Installation 
av industrimaskiner och -utrustning.  

4.3.4 Reparation och underhåll 
Enheter som reparerar eller underhåller varor klassificeras i en av följande 
kategorier beroende på typ av vara: 

• Grupp 33.1  ”Reparation av metallvaror, maskiner och apparater” 

• Huvudgrupp 43  ”Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet” 

• Grupp 45.2   ”Underhåll och reparation av motorfordon” 

• Huvudgrupp 95  ”Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga  
   artiklar” 

Enheter som utför översyner av flygplan, lokomotiv och fartyg klassificeras i 
samma klass som enheter vilka tillverkar sådana. 

4.4  Avdelningsvisa specifika regler och definitioner  
Det här avsnittet redovisar regler och definitioner som man måste beakta vid 
klassificering av enheter inom vissa avdelningar. Allmänna beskrivningar, 
definitioner och karaktärsdrag presenteras i motsvarande avsnitt i innehålls-
beskrivningarna. 

Avdelning A: Jordbruk, skogsbruk och fiske 
En vanlig situation när klassificering enligt metoden med förädlingsvärde 
orsakar svårigheter är när enheten odlar druvor och framställer vin från egen-
odlade druvor eller när den odlar oliver och tillverkar olja från egenodlade 
oliver. I de här fallen är den mest lämpliga ersättningsvariabeln ”antal arbe-
tade timmar” och dess anpassning till dessa vertikalt integrerade aktiviteter 
skulle leda till klassificering av enheterna i Jordbruk. I liknande fall för andra 
jordbruksprodukter skulle enheter klassas till jordbruk av konvention för att 
garantera en harmoniserad behandling.   

Avdelning G: Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 
I avdelning G skiljer man på partihandel och detaljhandel, med undantag för 
handel med motorfordon. Det kan hända att en enhet utför horisontellt integ-
rerade aktiviteter under olika former: både partihandel och detaljhandel, eller 
försäljning i butiker eller inte i butiker, eller många varor säljs. Om de sålda 
varorna för en enhet inte utgör en unik klass som svarar för minst 50 % av 
förädlingsvärdet kräver användandet av top-down-metoden speciell upp-
märksamhet och betraktande för tilläggsnivåer. 

Inom huvudgrupp 46 Parti- och provisionshandel görs en uppdelning på 46.1 
Provisionshandel och aggregering av grupperna 46.2 – 46.9 till Partihandel. 
Därför tas det först beslut om var enheten ska klassas efter principen om 
förädlingsvärde. Om valet blir Partihandel blir nästa steg att besluta om 
Specialiserad eller Icke specialiserad (se nedan). Slutligen avgörs placeringen 
på grupper, undergrupper och detaljgrupper med top-down-metoden.   

Inom huvudgrupp 47 Detaljhandel måste man först skilja på: aggregering av 
grupperna 47.1 – 47.7 Butikshandel och aggregering av grupperna 47.8 – 47.9 
Detaljhandel ej i butik. Därför tas det först beslut om var enheten ska klassas 
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efter principen om förädlingsvärde. Om valet blir Butikshandel blir nästa steg 
att besluta om Specialiserad eller Icke specialiserad (se nedan). Slutligen 
avgörs placeringen på grupper, undergrupper och detaljgrupper med top-
down-metoden. 

Både i partihandel och detaljhandel baseras uppdelningen på ”specialiserad” 
och ”icke specialiserad” på de sålda varornas antal klasser där de tillämpliga 
klasserna svarar för minst 5 % (och mindre än 50 %) av förädlingsvärdet: 

a) Om de sålda produkterna förekommer i högst fyra klasser bland grupper-
na 46.2 – 46.7 (för Partihandel) eller 47.2 – 47.7 (för Detaljhandel) anses 
enheten vara i ”specialiserad handel”. Det är sedan nödvändigt att avgöra 
den primära aktiviteten genom att använda top-down-metoden på basis av 
förädlingsvärdet. 

b)  Om de sålda produkterna förekommer i minst fem klasser bland grupper-
na 46.2 – 46.7 (för Partihandel) eller 47.2 – 47.7 (för Detaljhandel) ska 
enheten klassificeras som icke-specialiserad. I Detaljhandel förs den till 
grupp 47.1. Om livsmedel, drycker och tobak svarar för minst 35 % av 
förädlingsvärdet klassas enheten till 47.11, i andra fall till 47.19. 

Klassificeringsreglerna baseras alltid på enhetens försäljningsaktivitet. Om 
enheten utöver detaljhandeln bedriver en sekundär aktivitet avgörs enhetens 
tillhörighet i lämplig klass endast av försäljningsaktivitetens sammansättning.  

Avdelningarna K: Finans- och försäkringsverksamhet och M: Verksamhet inom 
juridik, ekonomi, teknik och vetenskap 
I avdelning K har två undergrupper tillkommit som går utanför NACE:s tra-
ditionella omfattning med att täcka ekonomisk verksamhet, nämligen under-
grupperna 64.20 ”Holdingverksamhet” och 64.30 ”Fonder och liknande 
finansiella enheter”. Enheter som är klassificerade i dessa två undergrupper 
har normalt ingen omsättning från försäljning av produkter och har inga 
anställda (utom möjligtvis en eller några få personer som kan vara tillsatta 
som juridiska representanter).  Ibland kallas dessa enheter ”brass plates” eller 
”brevlådor” eller ”tomma lådor” eller ”SPE:er” (enheter för speciella ändamål), 
eftersom de endast har ett namn och en adress. De är vanligt förekommande i 
vissa länder på grund av skattemässiga fördelar. 

Vid klassificering av enheter till dessa undergrupper bör man uppmärk-
samma också andra undergrupper (två av dem i avdelning M, huvudgrupp 
70) nämligen undergrupperna 70.10 ”Verksamheter som utövas av huvud-
kontor” och 70.22 ” Konsultverksamhet avseende företags organisation” 

Mera specifikt: 

a)  Detaljgrupperna 64.201, Holdingverksamhet i finansiella koncerner och 64.202, 
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner refererar till aktiviteter i 
holdingbolag vars primära verksamhet är att äga koncernen och som inte 
administrerar eller styr koncernen. 

b)  Detaljgrupperna 64.301, Investeringsfonder och 64.309, Andra fonder och 
liknande finansiella enheter är mycket speciella i NACE/SNI då de inte hän-
visar till en ekonomisk aktivitet utan till enheter. 

c)  Detaljgrupperna 66.301, Förvaltning av investeringsfonder och 66.309, Annan 
fondförvaltning omfattar aktiviteter som utförs mot lön eller inom ramen för 
ett kontrakt  
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d)  Detaljgrupp 70.100, Verksamheter som utövas av huvudkontor omfattar över-
vakning och administration av närstående enheter, utförande av den 
operationella kontrollen och den dagliga administrationen.  

e)  Detaljgrupp 70.220, Konsultverksamhet avseende företags organisation om-
fattar konsultverksamheter såsom verksamhetsstrategisk och organisa-
tionsmässig planering, marknadsmålsättningar och -policys, HR-policys 
etc.  

Fastställandet av primära aktiviteten för en enhet som utför flera av ovan 
nämnda aktiviteter ska som vanligt baseras på principen om förädlingsvärde. 
Det ska tas med i beräkningen att kapitalvinster inte utgör förädlingsvärde 
och därför inte ska tas i betraktande. Införandet av ovan nämnda undergrup-
perna 64.20 och 66.30 är en stor förändring i förhållande till den förra versio-
nen av NACE/SNI. 

Avdelning O: Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
Någon skillnad avseende den institutionella sektorn (såsom den är definierad 
i SNA och ESA), i vilken den institutionella enheten är klassificerad, görs inte. 
Dessutom finns det ingen SNI-kategori som beskriver all verksamhet som 
utförs av det offentliga som sådant. Därför klassificeras inte alla offentliga 
institutioner automatiskt i avdelning O ”Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring”.  Enheter som utför verksamheter på nationell, 
regional och lokal nivå vilka kan hänföras till områden i SNI klassificeras i 
lämplig avdelning. T.ex. placeras utbildning i avdelning P och hälso- och 
sjukvård i avdelning Q i stället för avdelning O. Å andra sidan är det inte bara 
offentliga institutioner som har förts till avdelning O. Privata enheter som 
utför typiska ”offentliga tjänster” placeras också här. 

Avdelning T: Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och 
tjänster för eget bruk 
Huvudgrupp 97 omfattar enbart hushållens verksamhet som arbetsgivare till 
privat anställd personal. Resultatet av denna verksamhet anses vara produk-
tion i SNA-systemet. Av denna anledning och med hänsyn till vissa under-
sökningar har denna huvudgrupp medtagits. Den privat anställda persona-
lens verksamhet klassificeras inte här: barnvaktsverksamhet klassificeras i 
88.91, tvättverksamhet i 96.01 osv. 

Behovet av att beskriva verksamhet för eget bruk har kommit fram inom 
några statistikområden t.ex. arbetskrafts- och tidsanvändningsundersök-
ningar. Medan marknadsaktiviteter generellt ska beskrivas enligt existerande 
regler för att bestämma den korrekta SNI-koden har det visat sig svårt att 
använda dessa regler vid verksamheter för eget bruk därför att det är svårare 
att kvantifiera förädlingsvärdet. Denna verksamhet kombinerar ofta jordbruk, 
anläggningsarbeten, textiltillverkning, reparation och andra tjänster. Huvud-
grupp 98 ”Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk” 
fanns med i NACE Rev. 1.1 som huvudgrupperna 96 och 97. De blev införda i 
NACE för att täcka all produktiv verksamhet också när de utförs av privata 
hushåll för eget bruk men ingick inte i SNI 2002. Det ska poängteras att 
huvudgrupp 98 inte är relevant i ekonomisk statistik. Dock kan den finnas 
med i datainsamlingar avseende hushålls- och försörjningsstatistik.    
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5 Förändringar i NACE/SNI  
Medan några av reglerna för tillämpningen av NACE/SNI har ändrats, och 
kriterier för konstruktion av klassifikationerna samt även innehållet i inne-
hållsbeskrivningen har gåtts igenom, förblir de övergripande karakteristika 
oförändrade jämfört med NACE Rev. 1.1/SNI 2002. 

Nya begrepp på den högsta nivån har införts, nya detaljer har skapats för att 
avspegla olika typer av produktion och beskriva nya branscher. Samtidigt har 
man strävat efter att bibehålla strukturen på de områden där det inte explicit 
krävs förändringar på grund av införandet av nya koncept.  

Detaljeringsgraden har avsevärt ökat, speciellt för NACE. För tjänsteprodu-
cerande verksamhet är ökningen synlig på alla nivåer.  

5.1 Förändringar i strukturen 
NACE Rev. 1.1/SNI 2002 hade 17 avdelningar och 62 huvudgrupper; NACE 
Rev. 2/SNI 2007 har 21 avdelningar och 88 huvudgrupper. På gruppnivå har 
antalet klasser ökat från 224 till 272 och på undergruppsnivå från 514 till 615 
klasser. På detaljgruppsnivå har antalet klasser ökat från 776 till 821. 

På högsta nivån är några av avdelningarna helt jämförbara. Emellertid har 
skapandet av avdelningen för information och kommunikation och gruppe-
ringen av verksamheter anknutna till miljö inneburit svårigheter att göra 
jämförelser med de föregående versionerna NACE Rev. 1.1/SNI 2002. 

Följande tablå presenterar överensstämmelsen mellan avdelningarna i NACE 
Rev. 1.1/SNI 2002 och NACE Rev. 2/SNI 2007. Observera att denna tablå 
visar endast en grov överensstämmelse.  
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NACE Rev. 1.1/SNI 2002 NACE Rev. 2/SNI 2007 

Avdelning Benämning Avdelning Benämning 

A 
B 

Jordbruk, jakt och skogsbruk 
Fiske 

A Jordbruk, skogsbruk och fiske 

C Utvinning av mineral B Utvinning av mineral 
D Tillverkning C Tillverkning 
E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning D 

E 
Försörjning av el, gas, värme och kyla 
Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 

F Byggverksamhet F Byggverksamhet 
G Partihandel och detaljhandel; repara-

tion av motorfordon, hushållsartiklar 
och personliga artiklar 

G Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 

H Hotell- och restaurangverksamhet I Hotell- och restaurangverksamhet 
I Transport, magasinering och 

kommunikation 
 

H 
J 

Transport och magasinering 
Informations- och kommunikations-
verksamhet 

J Finansiell verksamhet K Finans- och försäkringsverksamhet 
K Fastighets- och uthyrningsverksamhet, 

företagstjänster 
 

L 
M 
 
N 

Fastighetsverksamhet 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 
Uthyrning, fastighetsservice, rese-
tjänster och andra stödtjänster 

L Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring 

O Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring 

M Utbildning P Utbildning 
N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; 

veterinärverksamhet 
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 

O Andra samhälleliga och personliga 
tjänste 

R 
S 

Kultur, nöje och fritid 
Annan serviceverksamhet 

P Hushållens verksamhet T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens 
produktion av diverse varor och tjänster 
för eget bruk 

Q Verksamhet vid internationella orga-
nisationer, utländska ambassader o.d. 

U Verksamhet vid internationella orga-
nisationer, utländska ambassader o.d. 
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Nedan åskådliggörs tjänstenäringarnas utökade betydelse där antalet klasser 
redovisas fördelat på tillverkningssektorn och övriga avdelningar med jäm-
förelse mellan NACE Rev. 1.1 och NACE Rev. 2 (för detaljgrupp gäller SNI 
2002 och SNI 2007): 

Nivå Tillverkning Förändring Övriga avd. Förändring

Avdelning  1 = 20 +4
Huvudgrupp 24 +1 64 +25
Grupp 95 -8 177 +56
Undergrupp 230 -12 385 +113
Detaljgrupp 257 -21 564 +66

 

Förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 är för omfattande för att kunna 
beskrivas i sin helhet. De viktigaste redovisas dock här nedan.  

Avdelningarna i SNI 2002 för Jordbruk och Fiske har slagits samman. För den 
nya avdelningen A (Jordbruk, skogsbruk och fiske) har detaljeringsgraden 
utökats väsentligt på grupp- och undergruppnivå. Det har skett på grund av 
att en större detaljeringsgrad i ISIC har införts vilket motiveras av att jordbruk 
är en viktig del av den ekonomiska strukturen i många utvecklingsländer. 
Vad gäller SNI har gruppen Småbruk utgått och för detaljgruppnivån har 
istället underindelningarna minskat i och med att ett antal koder för blandad 
drift inom Växtodling och Djurskötsel inte är medtagna längre. 

Inom avdelning B (Utvinning av mineral) har gruppen Stödtjänster till annan 
utvinning (än för råpetroleum och naturgas) tillkommit. 

För avdelning C (Tillverkning) har nya huvudgrupper – som representerar 
viktiga nya verksamheter eller gamla verksamheter som har ökat sin relativa 
betydelse – skapats såsom huvudgrupp 21 (Tillverkning av farmaceutiska 
basprodukter och läkemedel) och huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, 
elektronikvaror och optik). Omfattningen av den senare huvudgruppen skiljer 
sig från huvudgrupp 30 i SNI 2002 (Tillverkning av kontorsmaskiner och 
datorer) vilket gör den till ett bättre verktyg för statistik om high tech-aktivi-
teter. I huvudgruppen 26 har skapats grupper för Tillverkning av kommuni-
kationsutrustning, Tillverkning av hemelektronik och Tillverkning av strål-
ningsutrustning etc. Dessutom har tillkommit en grupp för Tillverkning av 
medicinsk och dental utrustning vilken har lagts under huvudgruppen Annan 
tillverkning. Andra nya huvudgrupper t.ex. 11 Framställning av drycker och 
31 Tillverkning av möbler är resultatet av en uppdelning av existerande 
huvudgrupper och därför lyfts från gruppnivå till huvudgruppsnivå. I 
huvudgrupperna 22 (Förlagsverksamhet; grafisk produktion och repro-
duktion av inspelningar) och 37 (Återvinning) i SNI 2002 har väsentliga delar 
flyttats till andra avdelningar (se nedan). I övrigt är det mindre förändringar i 
övriga huvudgrupper. På lägsta nivån har tillkommit aktiviteter såsom Till-
verkning av förädlade trädbränslen, Tillverkning av trädörrar respektive trä-
fönster, Tillverkning av personbilar respektive lastbilar samt gjorts uppdel-
ning på Tillverkning av möbler respektive Tillverkning av inredningar. 

Reparation och installation av maskiner och utrustning som tidigare klassifi-
cerades under tillverkning av motsvarande typer av utrustning har nu förts 
till en egen huvudgrupp 33 (Reparation och installation av maskiner och 
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apparater) inom Tillverkning. All specialiserad reparationsverksamhet är nu 
separat klassificerad i SNI 2007.   

Det har skapats en ny avdelning E (Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering) som innehåller SNI 2002-huvudgrupperna 90 
(Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.), 41 (Vattenförsörjning) 
och återvinningsverksamhet som i stort sett svarar mot huvudgrupp 37 i SNI 
2002. Den nya avdelningen innehåller nu aktiviteter som är av allmänt poli-
tiskt intresse men är också baserad på det faktiska organiserandet av dessa 
aktiviteter i ett stort antal länder. Undergruppen Demontering av uttjänta 
fordon och maskiner har delats upp på tre detaljgrupper. 

I SNI 2007 har det inom avdelningen F (Byggverksamhet) skapats tre huvud-
grupper för byggande av hus, anläggningsarbeten samt specialiserad bygg- 
och anläggningsverksamhet. Det innebär förändringar mot föregående 
version som i stort sett var baserad på stegen i byggprocessen. 

Avdelning G (Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar) har i 
stort sett blivit oförändrad förutom att reparation av hushållsartiklar och 
personliga artiklar har flyttats från avdelningen. Men undantaget med 
klassificering av handels- och reparationsverksamhet för motorfordon i en 
speciell huvudgrupp har bibehållits med hänsyn till jämförbarhet och konti-
nuitet (huvudgrupp 45 i SNI 2007 och huvudgrupp 50 i SNI 2002). Den höga 
detaljeringsgraden har behållits inom partihandelsverksamheten och speciellt 
för detaljhandelsverksamheten. Några ytterligare underindelningar har ska-
pats, t.ex. undergruppen Partihandel med virke, andra byggmaterial och 
sanitetsgods har delats upp liksom undergruppen Butikshandel för bygg-, 
järn- och VVS-varor. 

I avdelningen H (Transport och magasinering) har aktiviteter för reguljär 
respektive icke reguljär trafik införts på detaljgruppsnivå. Gruppen Arranger-
ande och försäljning av resor; turistservice i SNI 2002 har flyttats till avdel-
ningen N (Uthyrning, Fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster) 
och återfinns som en huvudgrupp (Resebyrå- och researrangörsverksamhet 
och andra resetjänster och relaterade tjänster). Gruppen Annan postbefordran 
samt kurirverksamhet har delats upp på tre detaljgrupper. 

Det har skapats en ny avdelning J (Information och kommunikation) i vilken 
ingår aktiviteter för produktion och förmedling av information och kultur-
produkter, överföring av dessa produkter samt data eller kommunikation, IT-
verksamhet, databehandling och annan informationsverksamhet. Huvud-
komponenterna i denna avdelning är förlagsverksamhet inklusive utgivning 
av programvara (huvudgrupp 58), film-, video- och TV-programverksamhet, 
ljudinspelningar (huvudgrupp 59), planering och sändning av program 
(huvudgrupp 60), telekommunikation (huvudgrupp 61), IT-verksamhet 
(huvudgrupp 62) och andra informationstjänster (huvudgrupp 63). De här 
verksamheterna ingick i SNI 2002-avdelningarna D (Tillverkning), I 
(Transport, magasinering och kommunikation), K (Fastighets- och uthyr-
ningsverksamhet, företagstjänster) och O (Andra samhälleliga och personliga 
tjänster). Den här nya avdelningen påverkar därför mycket jämförbarheten 
med strukturen i SNI 2002 men sammanförandet av dessa informations- och 
kommunikationsaktiviteter ger en mer konsistent behandling än i SNI 2002 då 
dessa nu är baserade på karaktären av utförda aktiviteter. Ett antal nya 
grupper och undergrupper har bildats. Inom 59: Produktion av film, video 
och TV-program respektive Efterproduktion av film, video och TV-program. 
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Inom 60: Uppdelning på radio- och TV-programverksamhet. Inom 61: Tele-
kommunikation uppdelad efter infrastruktur. Inom 62: ny undergrupp för 
Datordrifttjänster. Inom 63: ny undergrupp för Webbportaler. 

I avdelning K (Finans – och försäkringsverksamhet) har två nya grupper till-
kommit som går utanför den traditionella omfattningen i SNI som ska täcka 
ekonomisk verksamhet. Dessa är Holdingverksamhet och Fonder och liknande 
finansiella enheter. Nya detaljgrupper har skapats t.ex. för att särskilja 
Holdingsverksamhet i finansiella respektive icke-finansiella koncerner, dela 
upp diverse övriga finansiella tjänster för att kunna klassificera enheter som 
sysslar med att förvalta och handla med värdepapper för en begränsad och 
sluten krets av ägare.  

Avdelningen i SNI 2002 för Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företags-
tjänster har delats upp på tre avdelningar i SNI 2007. Fastighetsverksamheten 
är nu representerad som en separat avdelning L (Fastighetsverksamhet) på 
grund av sin storlek och betydelse i SNA-systemet. De övriga verksamheterna 
har delats upp på en avdelning M (Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik) som innehåller verksamheter som kräver en hög grad 
av utbildning och erbjuder specialiserade kunskaper och färdigheter till 
användarna samt avdelning N (Uthyrning, Fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster) som innehåller verksamheter som understödjer 
allmän verksamhetsdrift och inte fokuserar på överföring av specialistkun-
skaper. Databehandlingsverksamhet m.m. (huvudgrupp 72 i SNI 2002) är inte 
längre en del av denna avdelning. Reparation av datorer har slagits samman 
med reparationer av hushållsartiklar och personliga artiklar i avdelning S 
medan utgivning av programvara och IT-verksamhet har förts till nya avdel-
ningen J. Inom avdelning M har ett antal nya grupper lagts till av vilka kan 
nämnas Juridisk verksamhet, Redovisning och bokföring, revision, skatteråd-
givning, Marknads- och opinionsundersökning, Specialiserad designverk-
samhet samt Översättning och tolkning. Nya underindelningar i form av 
detaljgrupper har skapats inom Juridisk verksamhet, Redovisning och bok-
föring, revision, skatterådgivning, Teknisk konsultverksamhet och Specialise-
rad designverksamhet. Inom avdelning N har tillkommit exempelvis följande 
grupper: Leasing av immateriell egendom, Säkerhetsverksamhet, Säkerhets-
systemtjänster, Fastighetsrelaterade stödtjänster, Skötsel och underhåll av 
grönytor samt Kontorstjänster.   

Omfattningen av utbildning (avdelning P Utbildning) har ändrats i och med 
att sport-, fritids- och kulturell utbildning har tillkommit. 

Avdelning Q (Vård och omsorg; sociala tjänster) har fått en större detalje-
ringsgrad genom att tre huvudgrupper har skapats i stället för en i SNI 2002. 
Dessutom har omfattningen blivit snävare – genom att endast mänsklig vård 
ingår – och har därför blivit ett bättre verktyg för mätningar inom denna 
viktiga del av samhällsekonomin. Som ett resultat av detta har Veterinär-
verksamhet flyttat från denna avdelning och placerats som en huvudgrupp i 
avdelning M (Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik). På 
detaljgruppsnivå har ytterligare uppdelningar gjorts för att kunna särredovisa 
t.ex. Tandhygienistverksamhet och Fysioterapeutisk verksamhet. 

Väsentliga delar av avdelning O (Andra samhälleliga och personliga tjänster) 
i SNI 2002 har flyttat till avdelningarna E (Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering) och J (Information och kommunikation) vilket 
har beskrivits ovan. De resterande verksamheterna har grupperats om i två 
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nya avdelningar för Kultur, nöje och fritid (avdelning R) och Annan service-
verksamhet (avdelning S). Som ett resultat av detta har Konstnärlig och 
kulturell verksamhet och Spel- och vadhållningsverksamhet flyttats upp till 
huvudgruppsnivå. Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga 
artiklar ingår nu i den nya avdelningen S som en huvudgrupp. 
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6   Struktur  

6.1  Övergripande struktur 
Nedan redovisas strukturen i NACE Rev. 2/SNI 2007 för de aggregerade 
nivåerna avdelning (från A till U) och huvudgrupp (från 01till 99) samt deras 
benämningar. Observera att det finns ej utnyttjade koder för att möjlighet ska 
finnas att lägga till huvudgrupper utan att förändra kodstrukturen. Följande 
nummer har inte använts: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 och 89. 

Avdelning Huvudgrupp Benämning 

A  Jordbruk, skogsbruk och fiske 
 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
 02 Skogsbruk 
 03 Fiske och vattenbruk 
   
B  Utvinning av mineral 
 05 Kolutvinning 
 06 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
 07 Utvinning av metallmalmer 
 08 Annan utvinning av mineral 
 09 Service till utvinning 
   
C  Tillverkning 
 10 Livsmedelsframställning 
 11 Framställning av drycker 
 12 Tobaksvarutillverkning 
 13 Textilvarutillverkning 
 14 Tillverkning av kläder 
 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 
 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
 17 Pappers- och pappersvarutillverkning 
 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
 19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 
 20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
 21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
 22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 
 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
 24 Stål- och metallframställning 
 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
 27 Tillverkning av elapparatur 
 28 Tillverkning av övriga maskiner 
 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
 30 Tillverkning av andra transportmedel 
 31 Tillverkning av möbler 
 32 Annan tillverkning 
 33 Reparation och installation av maskiner och apparater 
   
D  Försörjning av el, gas, värme och kyla 
 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 
   



Struktur Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

40 Statistiska centralbyrån 

(forts.) 

Avdelning Huvudgrupp Benämning 

E  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 
 36 Vattenförsörjning 
 37 Avloppsrening 
 38 Avfallshantering; återvinning 
 39 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning 
   
F  Byggverksamhet 
 41 Byggande av hus 
 42 Anläggningsarbeten 
 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
   
G  Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 
 45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
 46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 
   
H  Transport och magasinering 
 49 Landtransport; transport i rörsystem 
 50 Sjötransport 
 51 Lufttransport 
 52 Magasinering och stödtjänster till transport 
 53 Post- och kurirverksamhet 
   
I  Hotell- och restaurangverksamhet 
 55 Hotell- och logiverksamhet 
 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet 
   
J  Informations- och kommunikationsverksamhet 
 58 Förlagsverksamhet 
 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och 

fonogramutgivning 
 60 Planering och sändning av program 
 61 Telekommunikation 
 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
 63 Informationstjänster 
   
K  Finans- och försäkringsverksamhet 
 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
 65 Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk 

socialförsäkring 
 66 Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 
   
L  Fastighetsverksamhet 
 68 Fastighetsverksamhet 
   
M  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
 70 Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag 
 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 
 72 Vetenskaplig forskning och utveckling 
 73 Reklam och marknadsundersökning 
 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
 75 Veterinärverksamhet 
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(forts.) 

Avdelning Huvudgrupp Benämning 

N  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
 77 Uthyrning och leasing 
 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster 
 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och 

relaterade tjänster 
 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster 
   
O  Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
 84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
   
P  Utbildning 
 85 Utbildning 
   
Q  Vård och omsorg; sociala tjänster 
 86 Hälso- och sjukvård 
 87 Vård och omsorg med boende 
 88 Öppna sociala insatser 
R  Kultur, nöje och fritid 
 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
 91 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
 92 Spel- och vadhållningsverksamhet 
 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 
S  Annan serviceverksamhet 
 94 Intressebevakning; religiös verksamhet 
 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
 96 Andra konsumenttjänster 
T  Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och 

tjänster för eget bruk 
 97 Förvärvsarbete i hushåll 
 98 Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 
   
U  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
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6.2  Hela strukturen 
Här presenteras strukturen med de fem nivåerna avdelning, huvudgrupp, 
grupp, undergrupp och detaljgrupp. Detaljgrupp är tilläggsnivån för SNI. 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

A     Jordbruk, skogsbruk och fiske 
      
 01    Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
      
  01.1   Odling av ett- och tvååriga växter 
   01.11  Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
    01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
      
   01.12  Odling av ris 
    01.120 Odling av ris 
      
   01.13  Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar 
    01.131 Potatisodling 
    01.132 Sockerbetsodling 
    01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
    01.134 Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus 
    01.135 Svampodling m.m. 
      
   01.14  Odling av sockerrör 
    01.140 Odling av sockerrör 
      
   01.15  Odling av tobak 
    01.150 Odling av tobak 
      
   01.16  Odling av fiberväxter 
    01.160 Odling av fiberväxter 
      
   01.19  Odling av andra ett- och tvååriga växter 
    01.191 Odling av prydnadsväxter i växthus 
    01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
      
  01.2   Odling av fleråriga växter 
   01.21  Odling av druvor 
    01.210 Odling av druvor 
      
   01.22  Odling av tropiska och subtropiska frukter 
    01.220 Odling av tropiska och subtropiska frukter 
      
   01.23  Odling av citrusfrukter 
    01.230 Odling av citrusfrukter 
      
   01.24  Odling av kärnfrukter och stenfrukter 
    01.240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter 
      
   01.25  Odling av andra frukter och bär samt nötter 
    01.250 Odling av andra frukter och bär samt nötter 
      
   01.26  Odling av oljehaltiga frukter 
    01.260 Odling av oljehaltiga frukter 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

   01.27  Odling av växter för dryckesframställning 
    01.270 Odling av växter för dryckesframställning 
      
   01.28  Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
    01.280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
      
   01.29  Odling av andra fleråriga växter 
    01.290 Odling av andra fleråriga växter 
      
  01.3   Odling av plantskoleväxter 
   01.30  Odling av plantskoleväxter 
    01.301 Odling av plantskoleväxter i växthus 
    01.302 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
      
  01.4   Husdjursskötsel 
   01.41  Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
    01.410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
      
   01.42  Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
    01.420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
      
   01.43  Uppfödning av hästar och andra hästdjur 
    01.430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur 
      
   01.44  Uppfödning av kameler och kameldjur 
    01.440 Uppfödning av kameler och kameldjur 
      
   01.45  Uppfödning av får och getter 
    01.450 Uppfödning av får och getter 
      
   01.46  Uppfödning av svin 
    01.461 Uppfödning av smågrisar 
    01.462 Uppfödning av slaktsvin 
      
   01.47  Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä 
    01.471 Äggproduktion (för försäljning) 
    01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
      
   01.49  Uppfödning av andra djur 
    01.491 Renskötsel 
    01.492 Uppfödning av sällskapsdjur 
    01.499 Övrig uppfödning av andra djur 
      
  01.5   Blandat jordbruk 
   01.50  Blandat jordbruk 
    01.500 Blandat jordbruk 
      
  01.6   Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter 
   01.61  Service till växtodling 
    01.610 Service till växtodling 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

   01.62  Service till husdjursskötsel 
    01.620 Service till husdjursskötsel 
      
   01.63  Bearbetning av skördade växter  
    01.630 Bearbetning av skördade växter  
      
   01.64  Bearbetning av utsäde 
    01.640 Bearbetning av utsäde 
      
  01.7   Jakt och service i anslutning härtill 
   01.70  Jakt och service i anslutning härtill 
    01.700 Jakt och service i anslutning härtill 
      
      
 02    Skogsbruk 
      
  02.1   Skogsförvaltning och skogsskötsel 
   02.10  Skogsförvaltning och skogsskötsel 
    02.101 Skogsförvaltning  
    02.102 Skogsskötsel 
    02.109 Övrig skoglig verksamhet 
      
  02.2   Drivning 
   02.20  Drivning 
    02.200 Drivning 
      
  02.3   Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
   02.30  Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
    02.300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
      
  02.4   Service till skogsbruk 
   02.40  Service till skogsbruk 
    02.401 Virkesmätning 
    02.409 Övrig service till skogsbruk 
      
      
 03    Fiske och vattenbruk 
      
  03.1   Fiske 
   03.11  Saltvattensfiske 
    03.111 Trålfiske i saltvatten 
    03.119 Övrigt saltvattensfiske 
      
   03.12  Sötvattensfiske 
    03.120 Sötvattensfiske 
      
  03.2   Vattenbruk 
   03.21  Fiskodling i saltvatten 
    03.210 Fiskodling i saltvatten 
      
   03.22  Fiskodling i sötvatten 
    03.220 Fiskodling i sötvatten 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

B     Utvinning av mineral 
      
 05    Kolutvinning 
      
  05.1   Stenkolsutvinning 
   05.10  Stenkolsutvinning 
    05.100 Stenkolsutvinning 
      
  05.2   Brunkolsutvinning 
   05.20  Brunkolsutvinning 
    05.200 Brunkolsutvinning 
      
      
 06    Utvinning av råpetroleum och naturgas 
      
  06.1   Utvinning av råpetroleum  
   06.10  Utvinning av råpetroleum 
    06.100 Utvinning av råpetroleum 
      
  06.2   Utvinning av naturgas 
   06.20  Utvinning av naturgas 
    06.200 Utvinning av naturgas 
      
      
 07    Utvinning av metallmalmer 
      
  07.1   Järnmalmsutvinning 
   07.10  Järnmalmsutvinning 
    07.100 Järnmalmsutvinning 
      
  07.2   Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm 
   07.21  Utvinning av uran- och toriummalm 
    07.210 Utvinning av uran- och toriummalm 
      
   07.29  Utvinning av annan malm 
    07.290 Utvinning av annan malm 
      
      
 08    Annan utvinning av mineral 
      
  08.1   Utvinning av sand, grus, sten och lera 
   08.11  Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
    08.110 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
      
   08.12  Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 
    08.120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 
      
  08.9   Övrig utvinning av mineral 
   08.91  Brytning av kemiska mineral 
    08.910 Brytning av kemiska mineral 
      
   08.92  Torvutvinning 
    08.920 Torvutvinning  
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

   08.93  Saltutvinning 
    08.930 Saltutvinning 
      
   08.99  Diverse övrig utvinning av mineral 
    08.990 Diverse övrig utvinning av mineral 
      
      
 09    Service till utvinning 
      
  09.1   Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
   09.10  Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
    09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
      
  09.9   Stödtjänster till annan utvinning 
   09.90  Stödtjänster till annan utvinning 
    09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
      
      
      
C     Tillverkning 
      
 10    Livsmedelsframställning 
       
  10.1   Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 
   10.11  Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött 
    10.111 Kreatursslakt 
    10.112 Styckning av kött 
      
   10.12  Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
    10.120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
      
   10.13  Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
    10.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
      
  10.2   Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
   10.20  Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
    10.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
      
  10.3   Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
   10.31  Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
    10.310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
      
   10.32  Juice- och safttillverkning 
    10.320 Juice- och safttillverkning 
      
   10.39  Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
    10.390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
      
  10.4   Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
   10.41  Framställning av oljor och fetter 
    10.410 Framställning av oljor och fetter 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

   10.42  Matfettstillverkning 
    10.420 Matfettstillverkning 
      
  10.5   Mejerivaru- och glasstillverkning 
   10.51  Mejerivarutillverkning 
    10.511 Osttillverkning 
    10.519 Annan mejerivarutillverkning 
      
   10.52  Glasstillverkning 
    10.520 Glasstillverkning 
      
  10.6   Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 
   10.61  Tillverkning av kvarnprodukter 
    10.611 Mjöltillverkning 
    10.612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av 

kvarnprodukter 
      
   10.62  Stärkelsetillverkning 
    10.620 Stärkelsetillverkning 
      
  10.7   Tillverkning av bageri- och mjölprodukter 
   10.71  Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
    10.710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
      
   10.72  Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk 
    10.721 Knäckebrödstillverkning 
    10.722 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
      
   10.73  Tillverkning av pastaprodukter 
    10.730 Tillverkning av pastaprodukter 
      
  10.8   Annan livsmedelsframställning 
   10.81  Sockertillverkning  
    10.810 Sockertillverkning  
      
   10.82  Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer 
    10.821 Tillverkning av sockerkonfektyrer 
    10.822 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 
      
   10.83  Framställning av te och kaffe 
    10.830 Framställning av te och kaffe 
      
   10.84  Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
    10.840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
      
   10.85  Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
    10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
      
   10.86  Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
    10.860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
      
   10.89  Framställning av andra livsmedel 
    10.890 Framställning av andra livsmedel 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

  10.9   Framställning av beredda djurfoder 
   10.91  Framställning av beredda fodermedel 
    10.910 Framställning av beredda fodermedel 
      
   10.92  Framställning av mat till sällskapsdjur 
    10.920 Framställning av mat till sällskapsdjur 
      
      
 11    Framställning av drycker 
       
  11.0   Framställning av drycker 
   11.01  Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
    11.010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
      
   11.02  Framställning av vin från druvor 
    11.020 Framställning av vin från druvor 
      
   11.03  Framställning av cider och andra fruktviner 
    11.030 Framställning av cider och andra fruktviner 
      
   11.04  Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
    11.040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
      
   11.05  Framställning av öl 
    11.050 Framställning av öl 
      
   11.06  Framställning av malt 
    11.060 Framställning av malt 
      
   11.07  Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
    11.070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
      
      
 12    Tobaksvarutillverkning 
      
  12.0   Tobaksvarutillverkning 
   12.00  Tobaksvarutillverkning 
    12.000 Tobaksvarutillverkning 
      
      
 13    Textilvarutillverkning 
       
  13.1   Garntillverkning 
   13.10  Garntillverkning 
    13.100 Garntillverkning 
      
  13.2   Vävnadstillverkning 
   13.20  Vävnadstillverkning 
    13.200 Vävnadstillverkning 
      
  13.3   Blekning, färgning och annan textilberedning 
   13.30  Blekning, färgning och annan textilberedning 
    13.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

  13.9   Annan textilietillverkning 
   13.91  Tillverkning av trikåväv 
    13.910 Tillverkning av trikåväv 
      
   13.92  Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror 
    13.921 Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 
    13.922 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
      
   13.93  Tillverkning av mattor 
    13.930 Tillverkning av mattor 
      
   13.94  Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
    13.940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
      
   13.95  Tillverkning av bondad duk 
    13.950 Tillverkning av bondad duk 
      
   13.96  Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 
    13.960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 
      
   13.99  Övrig textilietillverkning 
    13.990 Övrig textilietillverkning 
      
      
 14    Tillverkning av kläder 
      
  14.1   Tillverkning av kläder, utom pälsvaror 
   14.11  Tillverkning av läder- och skinnkläder 
    14.110 Tillverkning av läder- och skinnkläder 
      
   14.12  Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
    14.120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
      
   14.13  Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
    14.130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
      
   14.14  Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
    14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
      
   14.19  Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
    14.190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
      
  14.2   Tillverkning av pälsvaror 
   14.20  Tillverkning av pälsvaror 
    14.200 Tillverkning av pälsvaror 
      
  14.3   Tillverkning av trikåvaror 
   14.31  Tillverkning av strumpor 
    14.310 Tillverkning av strumpor 
      
   14.39  Tillverkning av andra trikåvaror 
    14.390 Tillverkning av andra trikåvaror 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

 15    Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 
      
  15.1   Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, 

handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning 
   15.11  Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 
    15.110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 
      
   15.12  Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. 
    15.120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. 
      
  15.2   Tillverkning av skodon 
   15.20  Tillverkning av skodon 
    15.200 Tillverkning av skodon 
      
      
 16    Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 
       
  16.1   Sågning och hyvling av trä 
   16.10  Sågning och hyvling av trä 
    16.101 Sågning av trä  
    16.102 Hyvling av trä 
    16.103 Träimpregnering 
      
  16.2   Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 
   16.21  Tillverkning av fanér och träbaserade skivor  
    16.210 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor  
      
   16.22  Tillverkning av sammansatta parkettgolv 
    16.220 Tillverkning av sammansatta parkettgolv 
      
   16.23  Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier 
    16.231 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
    16.232 Tillverkning av dörrar av trä 
    16.233 Tillverkning av fönster av trä 
    16.239 Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier 
      
   16.24  Träförpackningstillverkning 
    16.240 Träförpackningstillverkning 
      
   16.29  Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
    16.291 Tillverkning av förädlade trädbränslen 
    16.292 Övrig trävarutillverkning 
    16.293 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
      
      
  17    Pappers- och pappersvarutillverkning 
      
  17.1   Massa-, pappers- och papptillverkning 
   17.11  Massatillverkning 
    17.111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa         
    17.112 Sulfatmassatillverkning         
    17.113 Sulfitmassatillverkning   
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   17.12  Pappers- och papptillverkning 
    17.121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper 
    17.122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 
    17.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
    17.129 Övrig tillverkning av papper och papp 
      
  17.2   Tillverkning av pappers- och pappvaror 
   17.21  Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar 
    17.211 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 
    17.219 Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar 
      
   17.22  Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
    17.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
      
   17.23  Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
    17.230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
      
   17.24  Tapettillverkning 
    17.240 Tapettillverkning 
      
   17.29  Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
    17.290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
      
      
 18    Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 
       
  18.1   Grafisk produktion  
   18.11  Tryckning av dagstidningar 
    18.110 Tryckning av dagstidningar 
      
   18.12  Annan tryckning 
    18.121 Tryckning av tidskrifter 
    18.122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
      
   18.13  Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 
    18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 
      
   18.14  Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 
    18.140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 
      
  18.2   Reproduktion av inspelningar 
   18.20  Reproduktion av inspelningar 
    18.200 Reproduktion av inspelningar 
      
      
 19    Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade 

petroleumprodukter 
      
  19.1   Tillverkning av stenkolsprodukter 
   19.10  Tillverkning av stenkolsprodukter 
    19.100 Tillverkning av stenkolsprodukter 
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  19.2   Petroleumraffinering 
   19.20  Petroleumraffinering 
    19.200 Petroleumraffinering 
      
      
 20    Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
      
  20.1   Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster 

och syntetgummi i obearbetad form 
   20.11  Industrigasframställning 
    20.110 Industrigasframställning 
      
   20.12  Tillverkning av färgämnen 
    20.120 Tillverkning av färgämnen 
      
   20.13  Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
    20.130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
      
   20.14  Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
    20.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
      
   20.15  Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
    20.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
      
   20.16  Basplastframställning 
    20.160 Basplastframställning 
      
   20.17  Tillverkning av syntetiskt basgummi 
    20.170 Tillverkning av syntetiskt basgummi 
      
  20.2   Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 

produkter 
   20.20  Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 

produkter 
    20.200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 

produkter 
      
  20.3   Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
   20.30  Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
    20.300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
      
  20.4   Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar 
   20.41  Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
    20.410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
      
    20.42  Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
    20.420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
      
  20.5   Tillverkning av andra kemiska produkter 
   20.51  Sprängämnestillverkning 
    20.510 Sprängämnestillverkning 
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   20.52  Tillverkning av lim 
    20.520 Tillverkning av lim 
      
   20.53  Tillverkning av eteriska oljor 
    20.530 Tillverkning av eteriska oljor 
      
   20.59  Tillverkning av övriga kemiska produkter 
    20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 
      
  20.6   Konstfibertillverkning 
   20.60  Konstfibertillverkning 
    20.600 Konstfibertillverkning 
      
      
 21    Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
      
  21.1   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
   21.10  Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
    21.100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
      
  21.2   Tillverkning av läkemedel 
   21.20   Tillverkning av läkemedel 
    21.200 Tillverkning av läkemedel 
      
      
 22    Tillverkning av gummi- och plastvaror 
      
  22.1   Tillverkning av gummivaror 
   22.11  Tillverkning av däck och slangar; regummering 
    22.110 Tillverkning av däck och slangar; regummering 
      
   22.19  Annan gummivarutillverkning 
    22.190 Annan gummivarutillverkning 
      
  22.2   Plastvarutillverkning 
   22.21  Tillverkning av plasthalvfabrikat 
    22.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
      
   22.22  Plastförpackningstillverkning 
    22.220 Plastförpackningstillverkning 
      
   22.23  Byggplastvarutillverkning 
    22.230 Byggplastvarutillverkning 
      
    22.29  Annan plastvarutillverkning 
    22.290 Annan plastvarutillverkning 
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 23    Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
      
  23.1   Glas- och glasvarutillverkning 
   23.11  Framställning av planglas 
    23.110 Framställning av planglas 
      
   23.12  Bearbetning av planglas 
    23.120 Bearbetning av planglas 
      
   23.13  Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
    23.130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
      
   23.14  Tillverkning av glasfiber 
    23.140 Tillverkning av glasfiber 
      
   23.19  Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 
    23.190 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 
      
  23.2   Tillverkning av eldfasta produkter 
   23.20  Tillverkning av eldfasta produkter 
    23.200 Tillverkning av eldfasta produkter 
      
  23.3   Tillverkning av byggmaterial av lergods 
   23.31  Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
    23.310 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
      
   23.32  Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
    23.320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
      
  23.4   Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter 
   23.41  Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
    23.410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
       
   23.42  Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
    23.420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
      
   23.43  Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
    23.430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
      
   23.44  Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
    23.440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
      
   23.49  Tillverkning av andra keramiska produkter 
    23.490 Tillverkning av andra keramiska produkter 
      
  23.5   Tillverkning av cement, kalk och gips 
   23.51  Tillverkning av cement 
    23.510 Tillverkning av cement 
      
   23.52  Tillverkning av kalk och gips 
    23.520 Tillverkning av kalk och gips 
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  23.6   Tillverkning av varor av betong, cement och gips 
   23.61  Tillverkning av betongvaror för byggändamål 
    23.610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål 
       
   23.62  Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
    23.620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
      
   23.63  Tillverkning av fabriksblandad betong 
    23.630 Tillverkning av fabriksblandad betong 
      
   23.64  Tillverkning av murbruk 
    23.640 Tillverkning av murbruk 
      
   23.65  Tillverkning av fibercementvaror 
    23.650 Tillverkning av fibercementvaror 
      
   23.69  Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
    23.690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
      
  23.7   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 
   23.70  Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 
    23.701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads-

ändamål 
    23.709 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnads-

ändamål 
      
  23.9   Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska 

produkter 
   23.91  Slipmedelstillverkning  
    23.910 Slipmedelstillverkning  
       
   23.99  Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
    23.991 Tillverkning av varor av sten- och mineralull 
    23.999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
      
      
 24    Stål- och metallframställning 
       
  24.1   Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
   24.10  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
    24.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
      
  24.2   Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
   24.20  Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
    24.200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
      
  24.3   Annan primärbearbetning av stål 
   24.31  Tillverkning av kalldragen stålstång 
    24.310 Tillverkning av kalldragen stålstång 
      
   24.32  Tillverkning av kallvalsade stålband 
    24.320 Tillverkning av kallvalsade stålband 
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   24.33  Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
    24.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
      
   24.34  Tillverkning av kalldragen ståltråd 
    24.340 Tillverkning av kalldragen ståltråd 
       
  24.4   Framställning av andra metaller än järn 
   24.41  Framställning av ädla metaller 
    24.410 Framställning av ädla metaller 
       
   24.42  Framställning av aluminium 
    24.420 Framställning av aluminium 
       
   24.43  Framställning av bly, zink och tenn 
    24.430 Framställning av bly, zink och tenn 
       
   24.44  Framställning av koppar 
    24.440 Framställning av koppar 
      
   24.45  Framställning av andra metaller 
    24.450 Framställning av andra metaller 
      
   24.46  Tillverkning av kärnbränsle 
    24.460 Tillverkning av kärnbränsle 
      
  24.5   Gjutning av metall 
   24.51  Gjutning av järn 
    24.510 Gjutning av järn 
       
   24.52  Gjutning av stål 
    24.520 Gjutning av stål 
      
   24.53  Gjutning av lättmetall 
    24.530 Gjutning av lättmetall 
      
   24.54  Gjutning av andra metaller 
    24.540 Gjutning av andra metaller 
      
      
 25    Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
       
  25.1   Byggnadsmetallvarutillverkning 
   25.11  Tillverkning av metallstommar och delar därav 
    25.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
      
   25.12  Tillverkning av dörrar och fönster av metall 
    25.120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall 
      
  25.2   Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
   25.21  Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
    25.210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
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   25.29  Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
    25.290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
      
  25.3   Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
   25.30  Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
    25.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
      
  25.4   Tillverkning av vapen och ammunition 
   25.40  Tillverkning av vapen och ammunition 
    25.400 Tillverkning av vapen och ammunition 
      
  25.5   Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
   25.50  Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
    25.500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
      
  25.6   Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten 
   25.61  Beläggning och överdragning av metall 
    25.610 Beläggning och överdragning av metall 
      
   25.62  Metallegoarbeten 
    25.620 Metallegoarbeten 
      
  25.7   Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 
   25.71  Tillverkning av bestick 
    25.710 Tillverkning av bestick 
      
   25.72  Tillverkning av lås och gångjärn 
    25.720 Tillverkning av lås och gångjärn 
      
   25.73  Tillverkning av verktyg och redskap 
    25.730 Tillverkning av verktyg och redskap 
      
  25.9   Annan metallvarutillverkning 
   25.91  Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
    25.910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
      
   25.92  Tillverkning av lättmetallförpackningar 
    25.920 Tillverkning av lättmetallförpackningar 
      
   25.93  Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
    25.930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
      
   25.94  Tillverkning av nitar och skruvar 
    25.940 Tillverkning av nitar och skruvar 
      
   25.99  Övrig metallvarutillverkning 
    25.991 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för 

byggändamål 
    25.999 Diverse övrig metallvarutillverkning 
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 26    Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
       
  26.1   Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort 
   26.11  Tillverkning av elektroniska komponenter 
    26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
      
   26.12  Tillverkning av kretskort 
    26.120 Tillverkning av kretskort 
      
  26.2   Tillverkning av datorer och kringutrustning 
   26.20  Tillverkning av datorer och kringutrustning 
    26.200 Tillverkning av datorer och kringutrustning 
      
  26.3   Tillverkning av kommunikationsutrustning 
   26.30  Tillverkning av kommunikationsutrustning 
    26.300 Tillverkning av kommunikationsutrustning 
      
  26.4   Tillverkning av hemelektronik 
   26.40  Tillverkning av hemelektronik 
    26.400 Tillverkning av hemelektronik 
      
  26.5   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering samt ur 
   26.51  Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering 
    26.510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering 
      
   26.52  Urtillverkning 
    26.520 Urtillverkning 
      
  26.6   Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning 
   26.60  Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning 
    26.600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning 
      
  26.7   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
   26.70  Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
    26.700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
      
  26.8   Tillverkning av magnetiska och optiska medier 
   26.80  Tillverkning av magnetiska och optiska medier 
    26.800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier 
      
      
 27    Tillverkning av elapparatur 
       
  27.1   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt 

eldistributions- och elkontrollapparater 
   27.11  Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer  
    27.110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
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   27.12  Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
    27.120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
      
  27.2   Batteri- och ackumulatortillverkning 
   27.20  Batteri- och ackumulatortillverkning 
    27.200 Batteri- och ackumulatortillverkning 
      
  27.3   Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör 
   27.31  Tillverkning av optiska fiberkablar 
    27.310 Tillverkning av optiska fiberkablar 
      
   27.32  Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
    27.320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
      
   27.33  Tillverkning av kabeltillbehör 
    27.330 Tillverkning av kabeltillbehör 
      
  27.4   Tillverkning av belysningsarmatur 
   27.40  Tillverkning av belysningsarmatur 
    27.400 Tillverkning av belysningsarmatur 
      
  27.5   Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater 
   27.51  Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
    27.510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
       
   27.52  Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
    27.520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
      
      
  27.9   Tillverkning av annan elapparatur 
   27.90  Tillverkning av annan elapparatur 
    27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
      
      
 28    Tillverkning av övriga maskiner 
       
  28.1   Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
   28.11  Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  
    28.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  
      
   28.12  Tillverkning av fluidteknisk utrustning 
    28.120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning 
      
   28.13  Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 
    28.130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 
      
   28.14  Tillverkning av andra kranar och ventiler 
    28.140 Tillverkning av andra kranar och ventiler 
      
   28.15  Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
    28.150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
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  28.2   Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 
   28.21  Tillverkning av ugnar och brännare 
    28.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
      
   28.22  Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
    28.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
      
   28.23  Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och 

kringutrustning) 
    28.230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och 

kringutrustning) 
      
   28.24  Tillverkning av motordrivna handverktyg 
    28.240 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
      
   28.25  Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
    28.250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
      
   28.29  Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
    28.290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
      
  28.3   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
   28.30  Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
    28.300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
      
  28.4   Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner  
   28.41  Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning   
    28.410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning   
      
   28.49  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner   
    28.490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner   
      
  28.9   Tillverkning av andra specialmaskiner  
   28.91  Tillverkning av maskiner för metallurgi   
    28.910 Tillverkning av maskiner för metallurgi   
      
   28.92  Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   
    28.920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   
      
   28.93  Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror   
    28.930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror   
      
   28.94  Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror   
    28.940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror   
      
   28.95  Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp   
    28.950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp   
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   28.96  Tillverkning av maskiner för gummi och plast   
    28.960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast   
      
   28.99  Tillverkning av övriga specialmaskiner   
    28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
      
      
 29    Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
       
  29.1   Motorfordonstillverkning 
   29.10  Motorfordonstillverkning 
    29.101 Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon  
    29.102 Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon  
      
  29.2   Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
   29.20  Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
    29.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
      
  29.3   Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon  
   29.31  Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon  
    29.310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon 
      
   29.32  Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  
    29.320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  
      
      
 30    Tillverkning av andra transportmedel 
       
  30.1   Byggande av fartyg och båtar 
   30.11  Byggande av fartyg och flytande materiel 
    30.110 Byggande av fartyg och flytande materiel 
      
   30.12  Byggande av fritidsbåtar 
    30.120 Byggande av fritidsbåtar 
      
  30.2   Tillverkning av rälsfordon 
   30.20  Tillverkning av rälsfordon 
    30.200 Tillverkning av rälsfordon 
      
  30.3   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
   30.30  Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
    30.300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
      
  30.4   Tillverkning av militära stridsfordon 
   30.40  Tillverkning av militära stridsfordon 
    30.400 Tillverkning av militära stridsfordon 
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  30.9   Övrig tillverkning av transportmedel 
   30.91  Tillverkning av motorcyklar 
    30.910 Tillverkning av motorcyklar 
      
   30.92  Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
    30.920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
      
   30.99  Diverse övrig transportmedelstillverkning  
    30.990 Diverse övrig transportmedelstillverkning  
      
      
 31    Tillverkning av möbler 
       
  31.0   Tillverkning av möbler 
   31.01  Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiks-

inredningar 
    31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 
    31.012 Tillverkning av kontors- och butiksinredningar 
      
   31.02  Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar 
    31.021 Tillverkning av köksmöbler 
    31.022 Tillverkning av köksinredningar 
      
   31.03  Tillverkning av madrasser 
    31.030 Tillverkning av madrasser 
      
   31.09  Tillverkning av andra möbler 
    31.090 Tillverkning av andra möbler 
      
      
 32    Annan tillverkning  
       
  32.1   Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier 
   32.11  Prägling av mynt 
    32.110 Prägling av mynt 
      
   32.12  Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
    32.120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
      
   32.13  Tillverkning av bijouterier o.d. 
    32.130 Tillverkning av bijouterier o.d. 
      
  32.2   Tillverkning av musikinstrument 
   32.20  Tillverkning av musikinstrument 
    32.200 Tillverkning av musikinstrument 
      
  32.3   Tillverkning av sportartiklar 
   32.30  Tillverkning av sportartiklar 
    32.300 Tillverkning av sportartiklar 
      
  32.4   Tillverkning av spel och leksaker 
   32.40  Tillverkning av spel och leksaker 
    32.400 Tillverkning av spel och leksaker 
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  32.5   Tillverkning av medicinsk och dental utrustning 
   32.50  Tillverkning av medicinsk och dental utrustning 
    32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
    32.502 Tillverkning av tandproteser 
      
  32.9   Övrig tillverkning 
   32.91  Tillverkning av borstbinderiarbeten 
    32.910 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
      
   32.99  Diverse övrig tillverkning 
    32.990 Diverse övrig tillverkning 
      
      
 33    Reparation och installation av maskiner och apparater 
       
  33.1   Reparation av metallvaror, maskiner och apparater 
   33.11  Reparation av metallvaror 
    33.110 Reparation av metallvaror 
       
   33.12  Reparation av maskiner 
    33.120 Reparation av maskiner 
       
   33.13  Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
    33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
      
   33.14  Reparation av elapparatur 
    33.140 Reparation av elapparatur 
      
   33.15  Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
    33.150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
      
   33.16  Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 
    33.160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 
      
   33.17  Reparation och underhåll av andra transportmedel 
    33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
      
   33.19  Reparation av annan utrustning 
    33.190 Reparation av annan utrustning 
      
  33.2   Installation av industrimaskiner och -utrustning 
   33.20  Installation av industrimaskiner och -utrustning 
    33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
      
      
      
D     Försörjning av el, gas, värme och kyla 
      
 35    Försörjning av el, gas, värme och kyla 
       
  35.1   Generering, överföring och distribution av elkraft 
   35.11  Generering av elektricitet 
    35.110 Generering av elektricitet 
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   35.12  Överföring av elektricitet 
    35.120 Överföring av elektricitet 
      
   35.13  Distribution av elektricitet 
    35.130 Distribution av elektricitet 
      
   35.14  Handel med elektricitet 
    35.140 Handel med elektricitet 
      
  35.2   Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
   35.21  Framställning av gas 
    35.210 Framställning av gas 
      
   35.22  Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
    35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
      
   35.23  Handel med gas via rörnät 
    35.230 Handel med gas via rörnät 
      
  35.3   Försörjning av värme och kyla 
       
   35.30  Försörjning av värme och kyla 
    35.300 Försörjning av värme och kyla 
      
      
      
E     Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 
      
 36    Vattenförsörjning 
       
  36.0   Vattenförsörjning 
   36.00  Vattenförsörjning 
    36.001 Grundvattenförsörjning 
    36.002 Ytvattenförsörjning 
      
      
 37    Avloppsrening 
       
  37.0   Avloppsrening 
   37.00  Avloppsrening 
    37.000 Avloppsrening 
       
      
 38    Avfallshantering; återvinning 
      
  38.1   Insamling av avfall 
   38.11  Insamling av icke-farligt avfall 
    38.110 Insamling av icke-farligt avfall 
      
   38.12  Insamling av farligt avfall 
    38.120 Insamling av farligt avfall 
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  38.2   Behandling och bortskaffande av avfall 
   38.21  Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
    38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
      
   38.22  Behandling och bortskaffande av farligt avfall 
    38.220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall 
      
  38.3   Återvinning 
   38.31  Demontering av uttjänta fordon och maskiner 
    38.311 Demontering av uttjänta fordon  
    38.312 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning  
    38.319 Demontering av övrig kasserad utrustning  
      
    38.32  Återvinning av källsorterat material 
    38.320 Återvinning av källsorterat material 
      
      
 39    Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan 

verksamhet för föroreningsbekämpning  
       
  39.0   Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning  
   39.00  Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning  
    39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning  
      
      
      
F     Byggverksamhet 
      
 41    Byggande av hus 
      
  41.1   Utformning av byggprojekt 
   41.10  Utformning av byggprojekt 
    41.100 Utformning av byggprojekt 
      
  41.2   Byggande av bostadshus och andra byggnader 
   41.20  Byggande av bostadshus och andra byggnader 
    41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
      
      
 42    Anläggningsarbeten 
      
  42.1   Anläggning av vägar och järnvägar 
   42.11  Anläggning av vägar och motorvägar 
    42.110 Anläggning av vägar och motorvägar 
      
   42.12  Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
    42.120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
      
   42.13  Anläggning av broar och tunnlar 
    42.130 Anläggning av broar och tunnlar 
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  42.2   Allmännyttiga anläggningsarbeten 
   42.21  Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
    42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
      
   42.22  Anläggningsarbeten för el och telekommunikation  
    42.220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation  
      
  42.9   Andra anläggningsarbeten 
   42.91  Vattenbyggnad 
    42.910 Vattenbyggnad 
      
   42.99  Övriga anläggningsarbeten 
    42.990 Övriga anläggningsarbeten 
      
      
 43    Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
      
  43.1   Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 
   43.11  Rivning av hus och byggnader 
    43.110 Rivning av hus och byggnader 
      
   43.12  Mark- och grundarbeten 
    43.120 Mark- och grundarbeten 
      
   43.13  Markundersökning 
    43.130 Markundersökning 
      
  43.2   Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 
   43.21  Elinstallationer 
    43.210 Elinstallationer 
      
   43.22  VVS-arbeten 
    43.221 Värme- och sanitetsarbeten 
    43.222 Ventilationsarbeten 
    43.223 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
    43.229 Övriga VVS-arbeten 
      
   43.29  Andra bygginstallationer 
    43.290 Andra bygginstallationer 
      
  43.3   Slutbehandling av byggnader 
   43.31  Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
    43.310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
      
   43.32  Byggnadssnickeriarbeten 
    43.320 Byggnadssnickeriarbeten 
      
   43.33  Golv- och väggbeläggningsarbeten 
    43.330 Golv- och väggbeläggningsarbeten 
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   43.34  Måleri- och glasmästeriarbeten 
    43.341 Måleriarbeten 
    43.342 Glasmästeriarbeten 
      
   43.39  Annan slutbehandling av byggnader 
    43.390 Annan slutbehandling av byggnader 
      
  43.9   Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
   43.91  Takarbeten 
    43.911 Takarbeten av plåt 
    43.912 Takarbeten av andra material än plåt 
      
   43.99  Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
    43.991 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
    43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
      
      
      
G     Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 
      
 45    Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
      
  45.1   Handel med motorfordon utom motorcyklar 
   45.11  Handel med personbilar och lätta motorfordon  
    45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon 
      
   45.19  Handel med andra motorfordon utom motorcyklar 
    45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
    45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
      
  45.2   Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
   45.20  Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
    45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
    45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
    45.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom 

motorcyklar 
    45.204 Däckservice 
      
  45.3   Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
   45.31  Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motor-

fordon utom motorcyklar 
    45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 

utom motorcyklar 
      
   45.32  Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
    45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
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  45.4    Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och 
tillbehör 

   45.40  Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och 
tillbehör 

    45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och 
tillbehör 

       
      
 46    Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
      
  46.1   Provisionshandel utom med motorfordon 
   46.11  Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat 
    46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat 
      
   46.12  Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
    46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
      
   46.13  Provisionshandel med virke och byggmaterial 
    46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial 
      
   46.14  Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 

luftfartyg 
    46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 

luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer 
    46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 
      
   46.15  Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
    46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
      
   46.16  Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
    46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
      
   46.17  Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 
    46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 
      
   46.18  Provisionshandel med annat specialsortiment 
    46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment 
      
   46.19  Provisionshandel med blandat sortiment 
    46.190 Provisionshandel med blandat sortiment 
      
  46.2   Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 
   46.21  Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
    46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
      
   46.22  Partihandel med blommor och växter 
    46.220 Partihandel med blommor och växter 
      
   46.23  Partihandel med levande djur 
    46.230 Partihandel med levande djur 
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   46.24  Partihandel med hudar, skinn och läder 
    46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
      
  46.3   Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
   46.31  Partihandel med frukt och grönsaker 
    46.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
      
   46.32  Partihandel med kött- och köttvaror 
    46.320 Partihandel med kött- och köttvaror 
      
   46.33  Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
    46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
      
   46.34  Partihandel med drycker 
    46.340 Partihandel med drycker 
      
   46.35  Partihandel med tobak 
    46.350 Partihandel med tobak 
      
   46.36  Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
    46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
      
   46.37  Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
    46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
      
   46.38  Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 
    46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 
      
   46.39  Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
    46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
      
  46.4   Partihandel med hushållsvaror 
   46.41  Partihandel med textilier 
    46.410 Partihandel med textilier 
      
   46.42  Partihandel med kläder och skodon 
    46.420 Partihandel med kläder och skodon 
      
   46.43  Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar 
    46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
    46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
    46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 
    46.434 Partihandel med elartiklar 
    46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter 
      
   46.44  Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 
    46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 
      
   46.45  Partihandel med parfym och kosmetika 
    46.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
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   46.46  Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
    46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
      
   46.47  Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
    46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
      
   46.48  Partihandel med ur och guldsmedsvaror 
    46.480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror 
      
   46.49  Partihandel med andra hushållsvaror 
    46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
    46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
    46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror 
      
  46.5   Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 
   46.51  Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
    46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
      
   46.52  Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning 
    46.521 Partihandel med elektronikkomponenter 
    46.522 Partihandel med teleprodukter 
      
  46.6   Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 
   46.61  Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 
    46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 
      
   46.62  Partihandel med verktygsmaskiner 
    46.620 Partihandel med verktygsmaskiner 
      
   46.63  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
    46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
      
   46.64  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
      
   46.65  Partihandel med kontorsmöbler 
    46.650 Partihandel med kontorsmöbler 
      
   46.66  Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
    46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
      
   46.69  Partihandel med andra maskiner och annan utrustning 
    46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
    46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
    46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 
      
  46.7   Annan specialiserad partihandel 
   46.71  Partihandel med bränslen 
    46.710 Partihandel med bränslen 
      
   46.72  Partihandel med metaller och metallmalmer 
    46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer 
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   46.73  Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
    46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 
    46.732 Partihandel med sanitetsgods 
      
   46.74  Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 
    46.741 Partihandel med järnhandelsvaror 
    46.742 Partihandel med VVS-varor 
      
   46.75  Partihandel med kemiska produkter 
    46.750 Partihandel med kemiska produkter 
      
      
   46.76  Partihandel med andra insatsvaror 
    46.761 Partihandel med industriförnödenheter 
    46.762 Partihandel med emballage 
    46.769 Partihandel med övriga insatsvaror 
      
   46.77  Partihandel med avfallsprodukter och skrot 
    46.771 Partihandel med uttjänta fordon 
    46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
    46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
      
  46.9   Övrig partihandel 
   46.90  Övrig partihandel 
    46.900 Övrig partihandel 
      
      
 47    Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 
      
  47.1   Detaljhandel med brett sortiment 
   47.11  Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 
    47.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
    47.112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
      
   47.19  Annan detaljhandel med brett sortiment 
    47.191 Annan varuhus- och stormarknadshandel 
    47.199 Övrig detaljhandel med brett sortiment 
      
  47.2   Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak 
   47.21  Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 
    47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 
      
   47.22  Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 
    47.220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 
      
   47.23  Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
    47.230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
      
   47.24  Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer 
    47.241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror  
    47.242 Specialiserad butikshandel med konfektyrer 
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   47.25  Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
    47.250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
      
   47.26  Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 
    47.260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 
      
   47.29  Annan specialiserad butikshandel med livsmedel 
    47.291 Specialiserad butikshandel med hälsokost 
    47.299 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
      
  47.3   Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
   47.30  Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
    47.300 Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
      
  47.4   Specialiserad butikshandel med informations- och 

kommunikationsutrustning 
   47.41  Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
    47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 
      
   47.42  Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 
    47.420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 
      
   47.43  Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt 

videoutrustning 
    47.430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt 

videoutrustning 
      
  47.5   Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd 
   47.51  Specialiserad butikshandel med textilier 
    47.510 Specialiserad butikshandel med textilier 
      
   47.52  Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger 

och glas 
    47.521 Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror  
    47.522 Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor 
    47.523 Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker 
      
   47.53  Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier 
    47.531 Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och 

golvbeklädnad 
    47.532 Specialiserad butikshandel med inredningstextilier 
      
   47.54  Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
    47.540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
      
   47.59  Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och 

heminredningsartiklar 
    47.591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 
    47.592 Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler  
    47.593 Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra 

bosättningsvaror 
    47.594 Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar 
    47.595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Struktur 

Statistiska centralbyrån 73 

Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

  47.6   Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar 
   47.61  Specialiserad butikshandel med böcker 
    47.610 Specialiserad butikshandel med böcker 
      
   47.62  Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror 
    47.621 Specialiserad butikshandel med tidningar 
    47.622 Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 
      
   47.63  Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och 

skivor för musik och bild 
    47.630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och 

skivor för musik och bild 
      
   47.64  Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
    47.641 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och 

båtar 
    47.642 Specialiserad butikshandel med cyklar 
    47.643 Specialiserad butikshandel med båtar 
      
   47.65  Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 
    47.650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 
      
  47.7   Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 
   47.71  Specialiserad butikshandel med kläder 
    47.711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
    47.712 Specialiserad butikshandel med herrkläder 
    47.713 Specialiserad butikshandel med damkläder 
    47.714 Specialiserad butikshandel med barnkläder 
    47.715 Specialiserad butikshandel med pälsar 
      
   47.72  Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror 
    47.721 Specialiserad butikshandel med skodon  
    47.722 Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
      
   47.73  Apotekshandel 
    47.730 Apotekshandel 
      
   47.74  Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 
    47.740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 
      
   47.75  Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
    47.750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
      
   47.76  Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 

gödselmedel samt små sällskapsdjur 
    47.761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 

gödselmedel 
    47.762 Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur 
      
   47.77  Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 
    47.771 Specialiserad butikshandel med ur 
    47.772 Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
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   47.78  Annan specialiserad butikshandel med nya varor 
    47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 

utom fotoutrustning 
    47.782 Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 
    47.783 Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet 
    47.784 Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken 
    47.789 Övrig specialiserad butikshandel 
      
   47.79  Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
    47.791 Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
    47.792 Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor 
    47.793 Auktioner i butik 
      
  47.8   Torg- och marknadshandel 
   47.81  Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 
    47.810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 
      
   47.82  Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 
    47.820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 
      
   47.89  Torg- och marknadshandel med övriga varor 
    47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
      
  47.9   Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 
   47.91  Postorderhandel och detaljhandel på Internet 
    47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 
    47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 
    47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra 

mediavaror 
    47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 

elektronisk utrustning 
    47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och 

fritidsutrustning 
    47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 
    47.917 Auktioner på Internet 
    47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 
      
   47.99  Övrig detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 
    47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 
    47.992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
    47.993 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
    47.994 Auktioner ej i butik eller på Internet 
    47.999 Övrig detaljhandel ej i butik 
      
      
      
H     Transport och magasinering 
      
 49    Landtransport; transport i rörsystem 
      
  49.1   Järnvägstransport, passagerartrafik 
   49.10  Järnvägstransport, passagerartrafik 
    49.100 Järnvägstransport, passagerartrafik 
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  49.2   Järnvägstransport, godstrafik 
   49.20  Järnvägstransport, godstrafik 
    49.200 Järnvägstransport, godstrafik 
      
  49.3   Annan landtransport, passagerartrafik 
   49.31  Kollektivtrafik 
    49.311 Linjebussverksamhet 
    49.319 Övrig kollektivtrafik 
      
   49.32  Taxitrafik 
    49.320 Taxitrafik 
      
   49.39  Annan landtransport av passagerare 
    49.390 Annan landtransport av passagerare 
      
  49.4    Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 
   49.41  Vägtransport, godstrafik 
    49.410 Vägtransport, godstrafik 
      
   49.42  Flyttjänster 
    49.420 Flyttjänster 
      
  49.5    Transport i rörsystem 
   49.50  Transport i rörsystem 
    49.500 Transport i rörsystem  
       
      
 50    Sjötransport 
      
  50.1   Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 
   50.10  Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 
    50.101 Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare 
    50.102 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare 
      
  50.2   Havs- och kustsjöfart, godstrafik 
   50.20  Havs- och kustsjöfart, godstrafik 
    50.201 Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods 
    50.202 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods 
      
  50.3   Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 
   50.30  Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 
    50.301 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare 
    50.302 Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare 
      
  50.4   Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 
   50.40  Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 
    50.401 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods 
    50.402 Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods 
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 51    Lufttransport 
      
  51.1   Lufttransport, passagerartrafik 
   51.10  Lufttransport, passagerartrafik 
    51.101 Reguljär lufttransport av passagerare 
    51.102 Icke reguljär lufttransport av passagerare 
      
  51.2   Lufttransport, godstrafik och rymdfart 
   51.21  Lufttransport, godstrafik 
    51.211 Reguljär lufttransport av gods 
    51.212 Icke reguljär lufttransport av gods 
      
   51.22  Rymdfart 
    51.220 Rymdfart 
      
      
 52    Magasinering och stödtjänster till transport 
      
  52.1   Magasinering och varulagring 
   52.10  Magasinering och varulagring 
    52.100 Magasinering och varulagring 
      
  52.2   Stödtjänster till transport 
   52.21  Stödtjänster till landtransport 
    52.211 Bärgning för landtransport 
    52.219 Övriga stödtjänster till landtransport 
      
   52.22  Stödtjänster till sjötransport 
    52.220 Stödtjänster till sjötransport 
      
   52.23  Stödtjänster till lufttransport 
    52.230 Stödtjänster till lufttransport 
      
   52.24  Godshantering 
    52.241 Hamngodshantering 
    52.249 Övrig godshantering 
      
   52.29  Övriga stödtjänster till transport 
    52.290 Övriga stödtjänster till transport 
      
      
 53    Post- och kurirverksamhet 
      
  53.1   Postbefordran via nationella posten 
   53.10  Postbefordran via nationella posten 
    53.100 Postbefordran via nationella posten 
      
  53.2   Annan postbefordran samt kurirverksamhet 
   53.20  Annan postbefordran samt kurirverksamhet 
    53.201 Annan postbefordran 
    53.202 Bud- och kurirverksamhet 
    53.203 Tidningsdistribution 
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I     Hotell- och restaurangverksamhet 
      
 55    Hotell- och logiverksamhet 
      
  55.1   Hotellverksamhet 
   55.10  Hotellverksamhet 
    55.101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse 
    55.102 Drift av konferensanläggningar 
    55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
      
  55.2   Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 
   55.20  Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 
    55.201 Vandrarhemsverksamhet 
    55.202 Stugbyverksamhet m.m. 
      
  55.3   Campingplatsverksamhet 
   55.30  Campingplatsverksamhet 
    55.300 Campingplatsverksamhet 
      
  55.9   Annan logiverksamhet 
   55.90  Annan logiverksamhet 
    55.900 Annan logiverksamhet 
      
      
 56    Restaurang-, catering- och barverksamhet 
      
  56.1   Restaurangverksamhet 
   56.10  Restaurangverksamhet 
    56.100 Restaurangverksamhet 
      
  56.2   Cateringverksamhet 
   56.21  Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 
    56.210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 
      
   56.29  Annan catering- och centralköksverksamhet  
    56.291 Drift av personalmatsalar 
    56.292 Centralköksverksamhet för sjukhus 
    56.293 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
    56.294 Cateringverksamhet för transportsektorn 
    56.299 Övrig cateringverksamhet 
      
  56.3   Barverksamhet 
   56.30  Barverksamhet 
    56.300 Barverksamhet 
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J     Informations- och kommunikationsverksamhet 
      
 58    Förlagsverksamhet 
      
  58.1   Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet 
   58.11  Bokutgivning 
    58.110 Bokutgivning 
      
   58.12  Publicering av kataloger och sändlistor 
    58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 
      
   58.13  Tidningsutgivning 
    58.131 Dagstidningsutgivning 
    58.132 Annonstidningsutgivning 
      
   58.14  Utgivning av tidskrifter 
    58.140 Utgivning av tidskrifter 
      
   58.19  Annan förlagsverksamhet 
    58.190 Annan förlagsverksamhet 
      
  58.2    Utgivning av programvara 
   58.21  Utgivning av dataspel 
    58.210 Utgivning av dataspel 
      
   58.29  Utgivning av annan programvara 
    58.290 Utgivning av annan programvara 
      
      
 59    Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och 

fonogramutgivning 
      
  59.1   Film-, video- och TV-programverksamhet 
   59.11  Produktion av film, video och TV-program 
    59.110 Produktion av film, video och TV-program 
      
   59.12  Efterproduktion av film, video och TV-program 
    59.120 Efterproduktion av film, video och TV-program 
      
   59.13  Film-, video- och TV-programdistribution 
    59.130 Film-, video- och TV-programdistribution 
      
   59.14  Filmvisning 
    59.140 Filmvisning 
      
  59.2   Ljudinspelning och fonogramutgivning 
   59.20  Ljudinspelning och fonogramutgivning 
    59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
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 60    Planering och sändning av program 
      
  60.1   Sändning av radioprogram 
   60.10  Sändning av radioprogram 
    60.100 Sändning av radioprogram 
      
  60.2   Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
   60.20  Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
    60.200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
      
      
 61    Telekommunikation 
      
  61.1   Trådbunden telekommunikation 
   61.10  Trådbunden telekommunikation 
    61.100 Trådbunden telekommunikation 
      
  61.2   Trådlös telekommunikation 
   61.20  Trådlös telekommunikation 
    61.200 Trådlös telekommunikation 
      
  61.3   Telekommunikation via satellit 
   61.30  Telekommunikation via satellit 
    61.300 Telekommunikation via satellit 
      
  61.9   Annan telekommunikation 
   61.90  Annan telekommunikation 
    61.900 Annan telekommunikation 
      
      
 62    Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
      
  62.0   Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
   62.01  Dataprogrammering 
    62.010 Dataprogrammering 
      
   62.02  Datakonsultverksamhet 
    62.020 Datakonsultverksamhet 
      
   62.03  Datordrifttjänster 
    62.030 Datordrifttjänster 
      
   62.09  Andra IT- och datatjänster 
    62.090 Andra IT- och datatjänster 
      
      
 63    Informationstjänster 
      
  63.1   Databehandling, hosting o.d.; webbportaler 
   63.11  Databehandling, hosting o.d. 
    63.110 Databehandling, hosting o.d. 
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   63.12  Webbportaler 
    63.120 Webbportaler 
      
  63.9   Andra informationstjänster 
   63.91  Nyhetsservice 
    63.910 Nyhetsservice 
      
   63.99  Övriga informationstjänster 
    63.990 Övriga informationstjänster 
      
      
      
K     Finans- och försäkringsverksamhet 
      
 64    Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
      
  64.1   Monetär finansförmedling 
   64.11  Centralbanksverksamhet 
    64.110 Centralbanksverksamhet 
      
   64.19  Annan monetär finansförmedling 
    64.190 Annan monetär finansförmedling 
      
  64.2   Holdingverksamhet 
   64.20  Holdingverksamhet 
    64.201 Holdingverksamhet i finansiella koncerner 
    64.202 Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 
      
  64.3   Fonder och liknande finansiella enheter 
   64.30  Fonder och liknande finansiella enheter 
    64.301 Investeringsfonder 
    64.309 Andra fonder och liknande finansiella enheter 
      
  64.9   Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
   64.91  Finansiell leasing 
    64.910 Finansiell leasing 
      
   64.92  Annan kreditgivning 
    64.920 Annan kreditgivning 
      
   64.99  Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondsverksamhet 
    64.991 Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet 
    64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning  
    64.993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och 

sluten krets av ägare 
    64.999 Diverse övrig finansförmedling 
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 65    Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom 
obligatorisk socialförsäkring 

      
  65.1   Försäkring 
   65.11  Livförsäkring 
    65.111 Fondanknuten livförsäkring 
    65.119 Övrig livförsäkring 
      
   65.12  Skadeförsäkring 
    65.120 Skadeförsäkring 
      
  65.2   Återförsäkring 
   65.20  Återförsäkring 
    65.200 Återförsäkring 
      
  65.3   Pensionsfondsverksamhet 
   65.30  Pensionsfondsverksamhet 
    65.300 Pensionsfondsverksamhet 
      
      
 66    Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 
      
  66.1   Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensions-

fondsverksamhet 
   66.11  Administrativa tjänster till finansiella marknader 
    66.110 Administrativa tjänster till finansiella marknader 
      
   66.12  Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 
    66.120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 
      
   66.19  Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondsverksamhet 
    66.190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 

pensionsfondsverksamhet 
      
  66.2   Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet 
   66.21  Risk- och skadebedömning 
    66.210 Risk- och skadebedömning 
      
   66.22  Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare 
    66.220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare 
      
   66.29  Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
    66.290 Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
      
  66.3   Fondförvaltning 
   66.30  Fondförvaltning 
    66.301 Förvaltning av investeringsfonder 
    66.309 Annan fondförvaltning 
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L     Fastighetsverksamhet 
      
 68    Fastighetsverksamhet 
       
  68.1   Handel med egna fastigheter 
   68.10  Handel med egna fastigheter 
    68.100 Handel med egna fastigheter 
      
  68.2   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
   68.20   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
    68.201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 
    68.202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
     68.203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 
    68.204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar 
    68.209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
        
  68.3   Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag 
   68.31  Fastighetsförmedling 
    68.310 Fastighetsförmedling 
      
   68.32   Fastighetsförvaltning på uppdrag 
    68.320 Fastighetsförvaltning på uppdrag 
      
      
      
M     Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
      
 69    Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
       
  69.1   Juridisk verksamhet 
   69.10  Juridisk verksamhet 
    69.101 Advokatbyråverksamhet 
    69.102 Juridiska byråers verksamhet m.m. 
    69.103 Patentbyråverksamhet m.m. 
      
  69.2   Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
   69.20   Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
    69.201 Redovisning och bokföring 
    69.202 Revision 
    69.203 Skatterådgivning 
      
        
 70    Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till 

företag 
       
  70.1   Verksamheter som utövas av huvudkontor 
   70.10  Verksamheter som utövas av huvudkontor 
    70.100 Verksamheter som utövas av huvudkontor 
      
  70.2   Konsulttjänster till företag 
   70.21  PR och kommunikation 
    70.210 PR och kommunikation 
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   70.22  Konsultverksamhet avseende företags organisation 
    70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 
      
      
 71    Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och 

analys 
       
  71.1   Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 
   71.11  Arkitektverksamhet  
    71.110 Arkitektverksamhet  
      
   71.12  Teknisk konsultverksamhet o.d. 
    71.121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 
    71.122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 
    71.123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 
    71.124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 
    71.129 Övrig teknisk konsultverksamhet  
      
  71.2   Teknisk provning och analys 
   71.20  Teknisk provning och analys 
    71.200 Teknisk provning och analys 
      
      
 72    Vetenskaplig forskning och utveckling 
       
  72.1   Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
   72.11  Bioteknisk forskning och utveckling 
    72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
      
   72.19  Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
    72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
      
  72.2   Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
       
   72.20  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
    72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
      
      
 73    Reklam och marknadsundersökning 
       
  73.1   Reklamverksamhet 
   73.11  Reklambyråverksamhet o.d. 
    73.111 Reklambyråverksamhet 
    73.112 Direktreklamverksamhet 
    73.119 Övrig reklamverksamhet 
      
   73.12  Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 
    73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 
      
  73.2   Marknads- och opinionsundersökning 
   73.20  Marknads- och opinionsundersökning 
    73.200 Marknads- och opinionsundersökning 
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 74    Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
      
  74.1   Specialiserad designverksamhet 
   74.10  Specialiserad designverksamhet 
    74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 
    74.102 Grafisk designverksamhet 
    74.103 Inredningsarkitektverksamhet 
      
  74.2   Fotoverksamhet 
   74.20  Fotoverksamhet 
    74.201 Porträttfotoverksamhet 
    74.202 Reklamfotoverksamhet 
    74.203 Press- och övrig fotografverksamhet 
    74.204 Fotolaboratorieverksamhet 
      
  74.3   Översättning och tolkning 
   74.30  Översättning och tolkning 
    74.300  Översättning och tolkning 
      
  74.9   Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
   74.90  Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
    74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
      
      
 75    Veterinärverksamhet  
       
  75.0   Veterinärverksamhet  
   75.00  Veterinärverksamhet  
    75.000 Veterinärverksamhet  
      
      
      
N     Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
      
 77    Uthyrning och leasing 
       
  77.1   Uthyrning och leasing av motorfordon 
   77.11  Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 
    77.110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 
       
   77.12  Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 
    77.120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 
      
  77.2   Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
   77.21   Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 
    77.210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 
       
   77.22  Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 
    77.220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 
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   77.29  Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

    77.290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

       
  77.3   Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och 

materiella tillgångar 
   77.31  Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
    77.310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
      
   77.32  Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 
    77.320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 
      
   77.33  Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

(inklusive datorer) 
    77.330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

(inklusive datorer) 
      
   77.34  Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 
    77.340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 
      
   77.35  Uthyrning och leasing av flygplan 
    77.350 Uthyrning och leasing av flygplan 
      
   77.39  Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
    77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
      
  77.4   Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag 

för upphovsrättsskyddade verk 
   77.40  Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag 

för upphovsrättsskyddade verk 
    77.400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag 

för upphovsrättsskyddade verk 
      
      
 78    Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade 

tjänster 
       
  78.1   Arbetsförmedling och rekrytering 
   78.10  Arbetsförmedling och rekrytering 
    78.100 Arbetsförmedling och rekrytering 
      
  78.2   Personaluthyrning 
   78.20  Personaluthyrning 
    78.200 Personaluthyrning 
      
  78.3   Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
   78.30  Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
    78.300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
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 79    Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster 
och relaterade tjänster 

      
  79.1   Resetjänster 
   79.11  Resebyråverksamhet 
    79.110 Resebyråverksamhet 
      
   79.12  Researrangemang 
    79.120 Researrangemang 
      
  79.9   Turist- och bokningsservice 
   79.90  Turist- och bokningsservice 
    79.900 Turist- och bokningsservice 
      
      
 80    Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
       
  80.1   Säkerhetsverksamhet 
   80.10  Säkerhetsverksamhet 
    80.100 Säkerhetsverksamhet 
       
  80.2   Säkerhetssystemtjänster 
   80.20   Säkerhetssystemtjänster 
    80.200 Säkerhetssystemtjänster 
       
  80.3   Spanings- och detektivverksamhet 
   80.30  Spanings- och detektivverksamhet 
    80.300 Spanings- och detektivverksamhet 
      
 81    Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
       
  81.1   Fastighetsrelaterade stödtjänster 
   81.10  Fastighetsrelaterade stödtjänster 
    81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster 
      
  81.2   Rengöring och lokalvård 
   81.21  Lokalvård 
    81.210 Lokalvård 
      
   81.22  Rengöring och sotning av byggnader 
    81.221 Rengöring av byggnader 
    81.222 Skorstensfejarverksamhet 
      
   81.29  Annan rengöring 
    81.290 Annan rengöring 
      
  81.3   Skötsel och underhåll av grönytor 
   81.30  Skötsel och underhåll av grönytor 
    81.300 Skötsel och underhåll av grönytor 
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 82    Kontorstjänster och andra företagstjänster 
       
  82.1   Kontorstjänster  
   82.11  Kombinerade kontorstjänster  
    82.110 Kombinerade kontorstjänster  
      
   82.19  Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 
    82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 
      
  82.2   Callcenterverksamhet 
   82.20  Callcenterverksamhet 
    82.200 Callcenterverksamhet 
      
  82.3   Arrangemang av kongresser och mässor 
   82.30  Arrangemang av kongresser och mässor 
    82.300 Arrangemang av kongresser och mässor 
      
  82.9   Andra företagstjänster 
   82.91  Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 
    82.910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 
      
   82.92  Förpackningsverksamhet 
    82.920 Förpackningsverksamhet 
      
   82.99  Övriga företagstjänster 
    82.990 Övriga företagstjänster 
      
      
      
O     Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
      
 84    Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
      
  84.1   Offentlig förvaltning 
   84.11  Övergripande offentlig förvaltning 
    84.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
    84.112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 
    84.113 Skatteförvaltning, indrivning  
    84.114 Samhällelig informationsförsörjning 
    84.115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 
      
   84.12  Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan 

samhällsservice 
    84.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
    84.122 Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
    84.123 Administration av hälso- och sjukvård 
    84.124 Administration av omsorg och socialtjänst 
    84.125 Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
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   84.13  Administration av näringslivsprogram 
    84.131 Administration av infrastrukturprogram 
    84.132 Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
    84.133 Administration av arbetsmarknadsprogram 
    84.139 Administration av andra näringslivsprogram 
      
  84.2    Offentliga tjänster 
   84.21  Utrikesförvaltning 
    84.210 Utrikesförvaltning 
      
   84.22  Totalförsvar 
    84.221 Militärt försvar 
    84.222 Gemensam verksamhet för totalförsvaret 
    84.223 Civilt försvar och frivilligförsvar 
      
   84.23  Rättskipning 
    84.231 Åklagarverksamhet 
    84.232 Domstolsverksamhet 
    84.233 Kriminalvård 
      
   84.24  Polisverksamhet 
    84.240 Polisverksamhet 
      
   84.25  Brand- och räddningsverksamhet 
    84.250 Brand- och räddningsverksamhet 
      
  84.3   Obligatorisk socialförsäkring 
   84.30  Obligatorisk socialförsäkring 
    84.300 Obligatorisk socialförsäkring 
      
      
      
P     Utbildning 
      
 85    Utbildning 
      
  85.1   Förskoleutbildning 
   85.10  Förskoleutbildning 
    85.100 Förskoleutbildning 
      
  85.2   Grundskoleutbildning 
   85.20  Grundskoleutbildning 
    85.201 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
    85.202 Utbildning inom grundsärskola 
      
  85.3   Gymnasial utbildning 
   85.31  Studieförberedande gymnasial utbildning m.m. 
    85.311 Studieförberedande gymnasial utbildning 
    85.312 Kommunal vuxenutbildning o.d. 
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   85.32  Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
    85.321 Gymnasial yrkesutbildning 
    85.322 Utbildning inom gymnasiesärskola 
    85.323 Annan gymnasial utbildning 
    85.324 Yrkesförarutbildning m.m. 
      
  85.4   Eftergymnasial utbildning 
   85.41  Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 
    85.410 Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 
      
   85.42  Universitets- eller högskoleutbildning 
    85.420 Universitets- eller högskoleutbildning 
      
  85.5   Vuxenutbildning och övrig utbildning 
   85.51  Sport- och fritidsutbildning 
    85.510 Sport- och fritidsutbildning 
      
   85.52  Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning 
    85.521 Kommunala kulturskolans utbildning 
    85.522 Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 
      
   85.53  Trafikskoleverksamhet 
    85.530 Trafikskoleverksamhet 
      
   85.59  Övrig utbildning 
    85.591 Arbetsmarknadsutbildning 
    85.592 Folkhögskoleutbildning 
    85.593 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
    85.594 Personalutbildning 
    85.599 Diverse övrig utbildning 
      
  85.6   Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
   85.60  Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
    85.600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
      
      
      
Q     Vård och omsorg; sociala tjänster 
      
 86    Hälso- och sjukvård 
      
  86.1   Sluten sjukvård 
   86.10  Sluten sjukvård 
    86.101 Sluten primärvård  
    86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 
    86.103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus 
      
  86.2   Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 
   86.21  Allmänpraktiserande läkarverksamhet 
    86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
    86.212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 
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   86.22  Specialistläkarverksamhet inom öppenvård 
    86.221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 
    86.222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
      
   86.23  Tandläkarverksamhet 
    86.230 Tandläkarverksamhet 
      
  86.9   Annan hälso- och sjukvård 
   86.90  Annan hälso- och sjukvård 
    86.901 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
    86.902 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
     86.903 Primärvård, ej läkare 
    86.904 Tandhygienistverksamhet 
    86.905 Fysioterapeutisk verksamhet o.d. 
    86.909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare 
      
      
 87    Vård och omsorg med boende 
      
  87.1   Boende med sjuksköterskevård 
    87.10  Boende med sjuksköterskevård 
    87.100 Boende med sjuksköterskevård 
      
  87.2   Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, 

psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 
   87.20  Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, 

psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 
    87.201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller 

psykiska funktionshinder  
    87.202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med 

missbruksproblem 
    87.203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
      
  87.3   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer 
   87.30  Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och 

funktionshindrade personer 
    87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
    87.302 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med 

funktionshinder 
      
  87.9   Annan vård och omsorg med boende 
   87.90  Annan vård och omsorg med boende 
    87.901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
    87.902 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
      
      
 88    Öppna sociala insatser 
      
  88.1   Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 
   88.10  Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 
    88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer 
    88.102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

  88.9   Andra öppna sociala insatser 
   88.91  Dagbarnvård 
    88.910 Dagbarnvård 
      
   88.99  Övriga öppna sociala insatser 
    88.991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem 
    88.992 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
    88.993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
    88.994 Humanitära insatser 
    88.995 Drift av flyktingförläggning 
      
      
      
R     Kultur, nöje och fritid 
      
 90    Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållnings-

verksamhet 
      
  90.0   Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet 
   90.01  Artistisk verksamhet 
    90.010 Artistisk verksamhet 
      
   90.02  Stödtjänster till artistisk verksamhet 
    90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 
      
   90.03  Litterärt och konstnärligt skapande 
    90.030 Litterärt och konstnärligt skapande 
      
   90.04  Drift av teatrar, konserthus o.d. 
    90.040 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
      
      
 91    Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
      
  91.0   Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
   91.01  Biblioteks- och arkivverksamhet 
    91.011 Biblioteksverksamhet 
    91.012 Arkivverksamhet 
      
   91.02  Museiverksamhet 
    91.020 Museiverksamhet 
      
   91.03  Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande 

sevärdheter 
    91.030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande 

sevärdheter 
      
   91.04  Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
    91.040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

 92    Spel- och vadhållningsverksamhet 
      
  92.0   Spel- och vadhållningsverksamhet 
   92.00  Spel- och vadhållningsverksamhet 
    92.000 Spel- och vadhållningsverksamhet 
      
      
 93    Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 
      
  93.1   Sportverksamhet 
   93.11  Drift av sportanläggningar 
    93.111 Drift av skidsportanläggningar 
    93.112 Drift av golfbanor 
    93.113 Drift av motorbanor 
    93.114 Drift av trav- och galoppbanor 
    93.119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
      
   93.12  Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
    93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
      
      
   93.13  Drift av gymanläggningar 
    93.130 Drift av gymanläggningar 
      
   93.19  Annan sportverksamhet 
    93.191 Tävling med hästar 
    93.199 Övrig sportverksamhet 
      
  93.2   Fritids- och nöjesverksamhet 
   93.21  Nöjes- och temaparksverksamhet 
    93.210 Nöjes- och temaparksverksamhet 
      
   93.29  Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
    93.290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
      
      
      
S     Annan serviceverksamhet 
      
 94    Intressebevakning; religiös verksamhet 
      
  94.1   Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
   94.11  Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer 
    94.111 Intressebevakning inom branschorganisationer 
    94.112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
      
   94.12  Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
    94.120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
      
  94.2   Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
   94.20  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
    94.200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

  94.9   Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer 
   94.91  Verksamhet i religiösa samfund  
    94.910 Verksamhet i religiösa samfund  
      
   94.92  Verksamhet i politiska organisationer 
    94.920 Verksamhet i politiska organisationer 
      
   94.99  Verksamhet i andra intresseorganisationer 
    94.990 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
      
      
 95    Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
       
  95.1   Reparation av datorer och kommunikationsutrustning 
   95.11  Reparation av datorer och kringutrustning 
    95.110 Reparation av datorer och kringutrustning 
      
   95.12  Reparation av kommunikationsutrustning 
    95.120 Reparation av kommunikationsutrustning 
      
  95.2   Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
   95.21  Reparation av hemelektronik 
    95.210 Reparation av hemelektronik 
      
   95.22  Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och 

trädgård 
    95.220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och 

trädgård 
      
   95.23  Lagning av skodon och lädervaror 
    95.230 Lagning av skodon och lädervaror 
      
   95.24  Reparation av möbler och heminredning 
    95.240 Reparation av möbler och heminredning 
      
   95.25  Reparation av ur och guldsmedsvaror 
    95.250 Reparation av ur och guldsmedsvaror 
      
   95.29  Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
    95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
      
      
 96    Andra konsumenttjänster 
       
  96.0   Andra konsumenttjänster 
   96.01  Tvätteriverksamhet 
    96.011 Industri- och institutionstvätt 
    96.012 Konsumenttvätt 
      
   96.02  Hår- och skönhetsvård 
    96.021 Hårvård 
    96.022 Skönhetsvård 
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Struktur (forts.) 

Avdel-
ning 

Huvud-
grupp 

Grupp Under-
grupp 

Detalj- 
grupp 

Benämning 

   96.03  Begravningsverksamhet 
    96.030 Begravningsverksamhet 
      
   96.04  Kroppsvård 
    96.040 Kroppsvård 
      
   96.09  Övriga konsumenttjänster 
    96.090 Övriga konsumenttjänster 
      
      
      
T     Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor 

och tjänster för eget bruk 
      
 97    Förvärvsarbete i hushåll 
      
  97.0   Förvärvsarbete i hushåll 
   97.00  Förvärvsarbete i hushåll 
    97.000 Förvärvsarbete i hushåll 
      
      
 98    Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 
       
  98.1   Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
   98.10  Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
    98.100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
      
  98.2   Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
   98.20  Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
    98.200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
      
      
      
U     Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 

ambassader o.d. 
       
 99    Verksamhet vid internationella organisationer, utländska 

ambassader o.d. 
      
  99.0   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
   99.00  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
    99.000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
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7  Innehållsbeskrivningar  
Avsnittet avser att beskriva vilka aktiviteter som ingår under respektive klass. 
För nästan alla avdelningar och huvudgrupper finns beskrivande texter 
medan för nivåerna grupp och undergrupp finns kommentarer endast om det 
har ansetts nödvändigt. På detaljgruppsnivån redovisas detaljerade inne-
hållsbeskrivningar. Om innehållet för detaljgruppen tillräckligt klart framgår 
av den officiella benämningen har någon särskild innehållsbeskrivning inte 
tagits med. De generella beskrivningarna på övergripande nivåer bör läsas 
innan innehållet i en detaljgrupp studeras.   

Innehållsbeskrivningarna har som grund beskrivningarna för NACE Rev. 2 
som har utarbetats av Eurostat. Förtydliganden och beskrivningar för de för 
Sverige specifika underindelningarna för detaljgrupper på femsiffernivå har 
tagits fram av SCB. De svenska beskrivningarna är därför på detaljerade 
nivåer något mer utförliga än NACE:s. 

Innehållsbeskrivningarna följer samma mall som i NACE-beskrivningarna. 
Under rubriken ”Omfattar” definieras innehållet – om inte detta tydligt fram-
går av benämningen – genom en uppräkning av aktiviteter som är typiska för 
klassen, ibland med en uppräkning av de varor eller tjänster som utgör aktivi-
teternas karakteristiska output. Under rubriken ”Omfattar också” upptas i 
förekommande fall aktiviteter som hör till klassen, men som kanske inte 
omedelbart förknippas med de för klassen typiska aktiviteterna. Under rubri-
ken ”Omfattar inte” nämns aktiviteter som inte ingår i klassen, men som kan 
uppfattas som besläktade med de aktiviteter som är typiska för klassen. Här 
redovisas också i vilken annan klass dessa aktiviteter ingår (markeras med jfr 
+ kod). Texter avseende ”omfattar inte” skrivs med kursiv stil. 
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Avdelning A – Jordbruk, skogsbruk och fiske 
I denna avdelning ingår exploatering av naturtillgångar i form av djur och växter. 
Avdelningen omfattar växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning och skörd av 
andra växter, samt djur eller animalieprodukter från jordbruk eller från deras natur-
liga växt- och boplatser. 

01  Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 
I denna huvudgrupp ingår två basverksamheter, nämligen vegetabilieproduktion och 
animalieproduktion, inklusive ekologiskt jordbruk, odlandet av genetiskt modifierade 
organismer och uppfödning av genetiskt modifierade djur. I denna huvudgrupp ingår 
odling av grödor och kulturer på åkrar såväl som i växthus. 
Denna huvudgrupp omfattar också serviceverksamhet i anslutning till jordbruk och 
jakt, samt verksamheter i anslutning härtill. 
I grupp 01.5 (Blandat jordbruk) frångås den vanliga principen för hur huvudverksam-
het fastställs. I gruppen godtas att många jordbruksföretag har en någorlunda balanse-
rad fördelning mellan vegetabilie- och animalieproduktion, och att det skulle vara 
godtyckligt att klassificera dem i den ena eller andra kategorin. 
I jordbruksverksamhet ingår inte vidarebearbetning av jordbruksprodukterna (redovisas i 
huvudgrupperna 10 och 11 (Livsmedelsframställning och Framställning av drycker) samt 
huvudgrupp 12 (Tobaksvarutillverkning)), förutom vad som krävs för att förbereda dem för 
primärmarknaderna. Förberedandet av produkter för primärmarknaderna ingår. 

I huvudgruppen ingår inte iordningställande av åkermark (t.ex. terrassering av jordbruksmark, 
dränering o.d.) vilket redovisas i avdelning F (Byggverksamhet) och inte heller agentur-
handlare och kooperativ som sysslar med marknadsföring av jordbruksprodukter, vilka 
redovisas i avdelning G. Inte heller ingår landskapsvård och -underhåll, som redovisas i 81.3. 

01.1   Odling av ett- och tvååriga växter 
Denna grupp omfattar odling av ett- och tvååriga växter, dvs. växter som inte varar 
mer än två växtsäsonger. Odling av dessa växter för fröproduktion ingår också. 

01.11   Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
Denna undergrupp omfattar alla former av odling av spannmål, baljväxter och 
oljeväxter på åkermark. Odlingen av dessa jordbruksväxter kombineras ofta inom 
jordbruksföretag. 

01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
Omfattar: 

• odling av spannmål, såsom: 

– vete 

– korn 

– råg 

– havre 

– majs 

– durra 

– hirs 

– övrig spannmål 

• odling av baljväxter, såsom: 

– bönor 

– bondbönor 

– kikärtor 

– vignabönor 
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– linser 

– lupiner 

– ärtor 

– duvärtor 

– övriga baljväxter 

• odling av oljeväxter, såsom: 

– rapsfrö 

– rybsfrö 

– sojabönor 

– jordnötter 

– bomullsfrö 

– ricin 

– linfrö 

– senapsfrö 

– nigerfrö 

– safflorfrö 

– sesamfrö 

– solrosfrö 

– övriga oljeväxter 
Omfattar inte: 

• odling av ris, jfr 01.120 

• odling av oljehaltiga frukter, jfr 01.260 

01.12   Odling av ris 

01.120  Odling av ris 

01.13   Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar 

01.131  Potatisodling 

01.132 Sockerbetsodling 

01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
Omfattar: 

• odling av grönsaker på friland, såsom: 

– morötter 

– vitkål 

– blomkål 

– broccoli 

– sallat 

– rödbetor 

– gul och röd lök 

– purjolök 

01.134   Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus 
Omfattar: 

• odling av grönsaker i växthus, såsom: 

– gurka  

– tomater 

– sallat 
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– spenat 

– meloner 

01.135   Svampodling m.m. 
Omfattar: 

• odling av svamp och tryffel 

• odling av grönsaksfrö inklusive sockerbetsfrö, exklusive annat betfrö 
Omfattar inte: 

• odling av svampmycel, jfr 01.30 

• plockning av vilt växande svamp, jfr 02.300 

01.14   Odling av sockerrör 

01.140   Odling av sockerrör 
Omfattar inte: 

• odling av sockerbetor, jfr 01.132 

01.15   Odling av tobak 

01.150   Odling av tobak 
Omfattar inte: 

• tobaksvarutillverkning, jfr 12.000 

01.16   Odling av fiberväxter 

01.160   Odling av fiberväxter 
Omfattar: 

• odling av bomull 

• odling av jute, kenaf och andra bastfibrer för textilt ändamål 

• odling av lin och fiberhampa 

• odling av sisal och andra textilfiber från släktet Agave 

• odling av manillahampa (fiberbanan), ramie och andra vegetabiliska textilfibrer 

• odling av andra fiberväxter 

01.19   Odling av andra ett- och tvååriga växter 

01.191   Odling av prydnadsväxter i växthus 
Omfattar: 

• odling av blommor i växthus 

• odling av snittblommor och knoppar i växthus 

• odling av krukväxter i växthus 

01.199   Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
Omfattar: 

• odling av blommor på friland 

• odling av blomfrö 

• vallodling  

• odling av grönfoderväxter 

• produktion av ensilage 

• produktion av hö 
Omfattar inte: 

• odling av ett- eller tvååriga kryddor, aromatiska växter, drog- och medicinalväxter, jfr 
01.280 
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01.2   Odling av fleråriga växter 
Denna grupp omfattar odling av fleråriga växter, dvs. växter som varar mer än två 
växtsäsonger, antingen genom att vissna efter varje säsong eller växa kontinuerligt. 
Den omfattar odling av dessa växter för fröproduktion. 

01.21   Odling av druvor 

01.210   Odling av druvor 
Omfattar inte: 

• vintillverkning, jfr 11.020 

01.22   Odling av tropiska och subtropiska frukter 

01.220   Odling av tropiska och subtropiska frukter 

01.23   Odling av citrusfrukter 

01.230   Odling av citrusfrukter 

01.24   Odling av kärnfrukter och stenfrukter 

01.240   Odling av kärnfrukter och stenfrukter 
Omfattar: 

• odling av kärnfrukter och stenfrukter: 

– äpplen 

– päron 

– sötkörsbär och surkörsbär 

– plommon och slånbär 

– övriga kärnfrukter och stenfrukter 

01.25   Odling av andra frukter och bär samt nötter 

01.250   Odling av andra frukter och bär samt nötter 
Omfattar: 

• odling av bär: 

– blåbär 

– vinbär 

– krusbär 

– hallon 

– jordgubbar 

– andra bär 

• produktion av utsäde till frukt 

• odling av ätbara nötter 

• odling av andra träd- och buskfrukter 

01.26   Odling av oljehaltiga frukter 

01.260   Odling av oljehaltiga frukter 

01.27   Odling av växter för dryckesframställning 

01.270   Odling av växter för dryckesframställning 

01.28   Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 

01.280   Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
Omfattar: 

• odling av fleråriga samt ett- och tvååriga kryddor och kryddväxter 

• odling av drog- och narkotiska växter 
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Omfattar också: 

• odling av humle 

01.29   Odling av andra fleråriga växter 

01.290   Odling av andra fleråriga växter 
Omfattar också: 

• odling av julgranar 

• odling av träd för utvinning av växtsaft 

• odling av sådana vegetabiliska ämnen som i första hand används för flätning 
Omfattar inte: 

• odling av blommor, produktion av blomknoppar till snitt och odling av blomfrö, jfr 01.19 

01.3   Odling av plantskoleväxter 
Denna grupp omfattar framställning av allt vegetativt växtmaterial, inklusive stick-
lingar, rotskott och fröplantor för direkt förökning eller för att skapa en grundstam i 
vilken utvalda ympar kan inympas för slutgiltig produktion av plantor. 

01.30   Odling av plantskoleväxter 

01.301   Odling av plantskoleväxter i växthus 
Omfattar: 

• verksamhet i växthus: 

– odling av plantor för utplantering 

– odling av växter för prydnadsändamål 

– odling av plantor för framställning av lökar, stam- och rotknölar; sticklingar och 
ympkvistar; svampmycel 

• drift av plantskolor (växthus) 
Omfattar inte: 

• drift av plantskolor för skogsbruket, jfr 02.109 

01.302   Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
Omfattar: 

• verksamhet på friland: 

– odling av plantor för utplantering 

– odling av växter för prydnadsändamål, inklusive rullad gräsmatta 

– odling av plantor för lökar, stam- och rotknölar; sticklingar och ympkvistar; 
svampmycel 

• drift av plantskolor (friland) 
Omfattar inte: 

• drift av plantskolor för skogsbruket, jfr 02.109 

01.4   Husdjursskötsel 
Denna grupp omfattar uppfödning (skötsel) av alla djur, utom vattendjur. 
Gruppen omfattar inte pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur, jfr 01.620; 

beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri, jfr 10.111. 

01.41   Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 

01.410   Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av nötkreatur av mjölkras 

• framställning av obearbetad mjölk från kor  
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Omfattar inte: 

• bearbetning av mjölk, jfr 10.51 

01.42   Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 

01.420   Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av nötkreatur och bufflar för kött 

• nötköttsproduktion 

• framställning av sperma från nötkreatur 

01.43   Uppfödning av hästar och andra hästdjur 

01.430   Uppfödning av hästar och andra hästdjur 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av hästar, åsnor, mulor och mulåsnor  
Omfattar inte: 

• verksamhet vid tävlingsstall och träningsanläggningar för hästsport, jfr 93.191 

01.44   Uppfödning av kameler och kameldjur 

01.440   Uppfödning av kameler och kameldjur 

01.45   Uppfödning av får och getter 

01.450   Uppfödning av får och getter 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av får och getter 

• framställning av obearbetad får- eller getmjölk 

• framställning av obearbetad ull 
Omfattar inte: 

• fårklippning utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 01.620 

• framställning av skinnull, jfr 10.111 

• bearbetning av mjölk, jfr 10.51 

01.46   Uppfödning av svin 

01.461   Uppfödning av smågrisar 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av galtar, suggor och smågrisar 

01.462   Uppfödning av slaktsvin 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av slaktsvin 

01.47   Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä 

01.471   Äggproduktion (för försäljning) 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av höns och värpkycklingar 

01.472   Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
Omfattar: 

• uppfödning och skötsel av slaktkycklingar 

• uppfödning och skötsel av kalkoner, ankor, gäss och pärlhöns 
Omfattar inte: 

•  produktion av fjäder och dun, jfr 10.120 
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01.49   Uppfödning av andra djur 

01.491   Renskötsel 

01.492   Uppfödning av sällskapsdjur 
Omfattar: 

• uppfödning av sällskapsdjur (utom fisk): 

– katter och hundar 

– fåglar, t.ex. papegojor, m.m. 

– hamstrar, m.m. 

– kaniner 

01.499   Övrig uppfödning av andra djur 
Omfattar: 

• uppfödning av halvdomesticerade och andra levande djur: 

– strutsar och emuer 

– andra fåglar (utom fjäderfän) 

– insekter 

– pälsdjur 

• framställning av pälsskinn, reptil- eller fågelskinn från farm 

• drift av maskodlingar, odlingar av landlevande mollusker, snigelodlingar, m.m. 

• uppfödning av silkesmaskar, framställning av silkeskokonger 

• biodling och framställning av honung och bivax 

• uppfödning av andra djur 
Omfattar inte: 

• framställning av hudar och skinn från jakt, jfr 01.700 

• drift av groduppfödning, krokodiluppfödning, uppfödning av havsmaskar, jfr 03.21, 03.22 

• drift av fiskodlingar, jfr 03.21, 03.22 

• inackordering och träning av sällskapsdjur, jfr 96.090 

• uppfödning av fjäderfä, jfr 01.47 

01.5   Blandat jordbruk 
Denna grupp omfattar odling av växter i kombination med husdjursskötsel utan spe-
cialisering på växter eller djur. Den sammanlagda omfattningen av jordbruksverk-
samheten är inte en avgörande faktor. Om antingen växtodling eller husdjursskötsel i 
en angiven enhet är 66 procent eller mer av det normala bruttoresultatet, inkluderas 
inte den kombinerade verksamheten här, utan redovisas som växtodling eller hus-
djursskötsel.  
Denna grupp omfattar inte blandad växtodling (jfr 01.1 och 01.2), blandad husdjursskötsel (jfr 
01.4). 

01.50   Blandat jordbruk 

01.500   Blandat jordbruk 

01.6   Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter 
Denna grupp omfattar verksamheter i anslutning till jordbruksproduktion och 
liknande jordbruk som inte genomförs i produktionssyfte (i bemärkelsen skörda 
jordbruksprodukter), utförda mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. Bearbetning 
av skördade växter, i avsikt att bereda jordbruksprodukter för primärmarknaden 
ingår också här. 
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01.61   Service till växtodling 

01.610   Service till växtodling 
Omfattar: 

• jordbruksverksamhet utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt: 

– jordbearbetning 

– sådd av gröda 

– behandling av gröda 

– besprutning av gröda, inklusive besprutning från flygplan 

– beskärning av fruktträd och vinstockar 

– omplantering av ris, gallring av betor 

– skörd 

– bekämpning av skadedjur (inklusive kaniner) i anslutning till jordbruk 

• bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på 
jordbruksförutsättningar och miljö 

• drift av bevattningssystem för jordbruksändamål 
Omfattar också: 

• tillhandahållande av jordbruksmaskiner med förare och manskap 

Omfattar inte: 

• bearbetning av skördade växter, jfr 01.630 

• dränering av jordbruksmark, jfr 43.120 

• landskapsarkitekturverksamhet, jfr 71.110 

• agronomers och lantbruksekonomers verksamhet, jfr 74.900 

• skötsel av grönytor, plantering, jfr 81.300 

• anordnande av lantbruksmässor, jfr 82.300 

01.62   Service till husdjursskötsel 

01.620   Service till husdjursskötsel 
Omfattar: 

• verksamhet inom jordbruk utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt: 

– verksamhet avseende avel, eller som främjar djurproduktion 

– boskapskontroll, djurtransporter, inhysning av djur för betesgång, kastrering av 
fjäderfä, rengöring av burar m.m. 

– seminverksamhet 

– stuteritjänster 

– fårklippning 

– pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur 
Omfattar också: 

• hovslagarverksamhet 
Omfattar inte: 

• tillhandahållande av utrymme för pensionat för husdjur enbart, jfr 68.203 

• veterinärverksamhet, jfr 75.000 

• vaccinering av djur, jfr 75.000 

• uthyrning av djur (t.ex. hjordar), jfr 77.390 

• pensionat för sällskapsdjur, jfr 96.090 
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01.63   Bearbetning av skördade växter 

01.630   Bearbetning av skördade växter 
Omfattar: 

• beredning av växter för primärmarknader, t.ex. rensning, putsning, sortering och 
desinficering 

• bomullsrensning 

• vaxning av frukt 
Omfattar inte: 

• beredning av jordbruksprodukter av tillverkaren, jfr motsvarande undergrupp i grupperna 
01.1, 01.2 eller 01.3 

• verksamheter efter skörd i syfte att förbättra utsädets kvalitet, jfr 01.640 

• marknadsföringsaktiviteter av provisionshandel och kooperativ, jfr huvudgrupp 46 

• partihandel med jordbruksråvaror, jfr 46.2 

01.64   Bearbetning av utsäde 

01.640   Bearbetning av utsäde 
Omfattar:  

• alla verksamheter efter skörd i avsikt att förbättra utsädets kvalitet genom avlägs-
nandet av material som inte är utsäde, frön som inte uppfyller storlekskraven, är 
skadade mekaniskt eller av insekter samt outvecklade liksom avlägsnandet av 
utsädesfukten till en säker nivå för lagring av utsäde  

• torkning, rensning, sortering och behandling av utsäde till dess det säljs  

• behandling av genetiskt modifierat utsäde 
Omfattar inte: 

• odling av utsäde, jfr 01.1 och 01.2 

• bearbetning av frön för att erhålla olja, jfr 10.410 

• forskning för utveckling eller modifiering av nya former av utsäde, jfr 72.110 

01.7   Jakt och service i anslutning härtill 

01.70   Jakt och service i anslutning härtill 

01.700   Jakt och service i anslutning härtill 
Omfattar: 

• kommersiell jakt 

• fångandet av djur (döda eller levande) för att få kött, päls eller skinn, eller för 
användning inom forskningen, i djurparker eller som sällskapsdjur 

• framställning av pälsskinn, reptil- eller fågelskinn i anslutning till jakt 
Omfattar också: 

• landbaserad fångst av havsdäggdjur såsom valross och säl 
Omfattar inte: 

• framställning av pälsskinn, reptil- eller fågelskinn från farm, jfr 01.4 

• uppfödning av vilt i farm, jfr 01.499 

• beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri, jfr 10.111 

02   Skogsbruk 
Denna huvudgrupp omfattar produktion av rundvirke såväl som utvinning och 
insamling av vilt växande icke träbaserade skogsprodukter. Förutom timmerproduk-
tion producerar skogsbruket produkter som nästan inte genomgår någon förädling 
alls, såsom ved, träkol och rundvirke som används i obearbetad form (t.ex. gruv-
stöttor, massaved o.d.). Verksamheterna kan utövas i naturliga eller planterade skogar. 
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02.1   Skogsförvaltning och skogsskötsel 

02.10   Skogsförvaltning och skogsskötsel 

02.101   Skogsförvaltning 
Omfattar: 

• alla i skogsföretag förekommande aktiviteter för att producera skog på rot, leve-
ransvirke m.m. i egen regi. 

02.102   Skogsskötsel 
Omfattar: 

• skogsvårdstjänster utförda mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, såsom: 

– markberedning 

– plantering 

– röjning 

– skogsgödsling 

02.109   Övrig skoglig verksamhet 
Omfattar: 

• drift av fröstationer 

• drift av plantskolor för skogsbruket 
Omfattar inte: 

• odling av julgranar, jfr 01.290 

• förvaltning av plantskolor för träd, utom skogsträd, jfr 01.302 

• insamling av svampar och andra vilt växande icke trädbaserade skogsprodukter, jfr 02.300 

02.2   Drivning 

02.20   Drivning 

02.200   Drivning 
Omfattar: 

• drivningstjänster utförda mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, dvs. 
avverkning 

• drivning av inköpt skog på rot 

• anläggning av tillfälliga drivningsvägar 
Omfattar också: 

• produktion av rundvirke 

• produktion av restprodukter från skogsavverkning 

02.3   Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 

02.30   Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 

02.300   Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
Omfattar: 

• insamling av vilt växande material: 

– svampar, tryfflar 

– bär 

– nötter 

– växthår 

– bandtång 

– ekollon, hästkastanjer 

– mossa och lavar 
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Omfattar inte: 

• odling av svampar eller tryffel, jfr 01.135 

• odling av bär eller nötter, jfr 01.250 

• insamling av ved, jfr 02.200 

02.4   Service till skogsbruk 

02.40   Service till skogsbruk 

02.401   Virkesmätning 

02.409   Övrig service till skogsbruk 
Omfattar: 

• service till skogsbruk: 

– skogsinventering 

– konsultverksamhet avseende skogsbruk 

– bekämpning av skogsbrand och brandskydd 

– bekämpning av skadedjur i skogen 
Omfattar inte: 

• drift av plantskolor avsedda för skogsbruket, jfr 02.109 

• dränering av skogsbruksmark, jfr 43.120 

• röjning av byggplatser, jfr 43.120 

03   Fiske och vattenbruk 
Denna huvudgrupp omfattar fiske och vattenbruk, inklusive användandet av fiske-
resurser från saltvattenmiljöer eller miljöer med bräckt eller sötvatten, i avsikt att 
fånga eller insamla fisk, kräftdjur, blötdjur och andra produkter från havet (t.ex. 
vattenlevande växter, pärlor, svamp o.d.). Den omfattar även verksamheter som 
vanligtvis ingår i produktionsprocessen för egen räkning (t.ex. inplantering av föremål 
i musslor för pärlproduktion). Service i anslutning till fiske i saltvattenmiljöer eller 
sötvattenmiljöer eller vattenbruk ingår i verksamheterna med anknytning till fiske 
eller vattenbruk. 
Huvudgruppen omfattar inte byggande och reparation av fartyg och båtar (jfr 30.1, 33.150) 
samt sport- och fritidsfiske (jfr 93.199). Beredning av fisk, kräft- eller blötdjur omfattas inte, 
vare sig vid landbaserade anläggningar eller på fabriksfartyg (jfr 10.200). 

03.1   Fiske 
Denna grupp omfattar fiske, dvs. fångst och insamling i syfte att avlägsna eller samla 
in vilda vattenlevande organismer (övervägande fisk, blötdjur och kräftdjur) inbe-
gripet växter från salt- och sötvatten för konsumtion av människor och för andra 
ändamål för hand eller oftare med hjälp av olika typer av fiskeutrustning såsom nät, 
rev och stationära fällor. Sådana verksamheter kan ske i den intertidala strandlinjen 
(t.ex. insamling av blötdjur t.ex. musslor och ostron) eller strandbaserat nätfiske eller 
från egentillverkade båtar eller oftare från kommersiellt tillverkade båtar i inlands-
vatten, nära kusten eller en bit ut från kusten. Gruppen omfattar också fiske i sjöar och 
andra vatten där fisk satts ut. 

03.11   Saltvattensfiske 

03.111   Trålfiske i saltvatten 
Omfattar: 

• trålfiske på kommersiell basis i havs- och kustvatten 
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03.119   Övrigt saltvattensfiske 
Omfattar: 

• fiske på kommersiell basis i havs- och kustvatten ej med trål 

• fångst av saltvattenlevande kräftdjur och blötdjur 

• fångst av saltvattenlevande organismer: sköldpaddor, sjöpungar, manteldjur, 
sjöborrar o.d. 

Omfattar också: 

• verksamhet vid fartyg som används både i saltvattensfiske och vid beredning och 
hållbarhetsbearbetning av fisk 

• insamling av andra saltvattensorganismer och material: naturpärlor, svamp, 
koraller och alger 

Omfattar inte: 

• beredning av fisk, kräftdjur och blötdjur på fabriksfartyg eller i fabrik på land, jfr 10.200 

• uthyrning av fritidsbåtar med besättning för sjön och kustvattentransport (t.ex. för 
fisketurer), jfr 50.102 

• fiskeinspektion, skydds- och patrullservice, jfr 84.240 

• fiske i sport- och rekreationssyfte samt service i anslutning härtill, jfr 93.199 

• drift av sportfiskevatten, jfr 93.199 

03.12   Sötvattensfiske 

03.120   Sötvattensfiske 
Omfattar: 

• fiske på kommersiell basis i inlandsvatten 

• fångst av sötvattenlevande kräftdjur och blötdjur 

• fångst av sötvattenlevande organismer  
Omfattar också: 

• insamling av sötvattenmaterial 
Omfattar inte: 

• beredning av fisk, kräftdjur och blötdjur, jfr 10.200 

• fiskeinspektion, skydds- och patrullservice, jfr 84.240 

• fiske i sport- och rekreationssyfte samt service i anslutning härtill, jfr 93.199 

• drift av sportfiskevatten, jfr 93.199 

03.2   Vattenbruk 
Denna grupp omfattar vattenbruk (eller akvakultur), dvs. produktionsprocessen som 
inkluderar odling (inklusive skörd) av vattenlevande organismer (fisk, blötdjur, kräft-
djur, växter, krokodiler, alligatorer och amfibier) med hjälp av tekniker avsedda att 
öka produktionen av de aktuella organismerna utöver miljöns naturliga kapacitet 
(t.ex. genom återkommande utsättning, födande och skydd mot rovdjur).  
Med odling avses uppfödning till ungt eller vuxet stadium där dessa organismer hålls i 
fångenskap. Dessutom kännetecknas vattenbruk av enskilt, bolags- eller statligt ägande 
av organismerna under hela uppfödnings- eller odlingsstadiet, till och med skörd. 

03.21   Fiskodling i saltvatten 

03.210   Fiskodling i saltvatten 
Omfattar: 

• fiskodling i saltvatten, inklusive odling av saltvattenlevande prydnadsfisk 

• produktion av yngel med två skal (ostron, musslor, o.d.), hummerungar, räkor 
efter larvstadiet, fiskyngel och ungfisk 

• odling av ätliga alger och andra ätliga sjögräs 
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Omfattar också: 

• vattenbruksverksamhet i bräckt vatten 

• vattenbruksverksamhet i tankar eller cisterner fyllda med saltvatten  

• drift av kläckerier (saltvatten) 

• drift av odlingar för saltvattenmask 
Omfattar inte: 

• groduppfödning, jfr 03.220 

• drift av sportfiskevatten, jfr 93.199 

03.22   Fiskodling i sötvatten 

03.220   Fiskodling i sötvatten 
Omfattar: 

• fiskodling i sötvatten, inklusive odling av sötvattenlevande prydnadsfisk 

• odling av sötvattenlevande kräftdjur, tvåskaliga blötdjur, andra blötdjur och andra 
vattenlevande djur 

• drift av kläckerier (sötvatten) 

• groduppfödning 
Omfattar inte: 

• vattenbruksverksamhet i tankar eller cisterner fyllda med saltvatten, jfr 03.210 

• drift av sportfiskevatten, jfr 93.199 
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Avdelning B – Utvinning av mineral 
Avdelningen för brytning och annan utvinning av mineral omfattar utvinning av 
naturfyndigheter av mineraler som förekommer i fast form (kol och malm), flytande 
form (olja) eller gasform (naturgas). Utvinning kan ske med olika metoder t.ex. gruv- 
eller markbrytning, ur källa, brytning på havs- eller sjöbotten, o.d. 
Denna avdelning omfattar även verksamhet som syftar till att bereda det obearbetade 
materialet för försäljning, t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, sortering, 
koncentrering av malmer, kondensering av naturgas och agglomerering av fasta 
bränslen. Denna verksamhet utförs ofta av samma enhet som utvinner mineralerna 
och/eller av andra enheter lokaliserade i närheten. 
Utvinningsverksamheten är indelad i huvudgrupper, grupper och undergrupper på 
grundval av det producerade primärmineralet. Huvudgrupperna 05 och 06 gäller 
utvinning av fossila bränslen (stenkol, brunkol, olja, gas); huvudgrupperna 07 och 08 
gäller metallmalmer, andra mineralmalmer samt produkter från stenbrott.  
Vissa av de tekniska verksamheterna i denna avdelning, i synnerhet utvinning av 
kolväten, kan även utföras för tredje parts räkning av specialiserade enheter som en 
industriell tjänst vilket återfinns i huvudgrupp 09. 
Denna avdelning omfattar inte bearbetning av utvunna mineraler (jfr avdelning C: Tillverk-
ning), användning av utvunna mineraler utan ytterligare omvandling för byggändamål (jfr 
avdelning F: Byggverksamhet), upphällande på flaska av naturligt käll- och mineralvatten vid 
källor eller brunnar (jfr 11.070), krossning, malning eller bearbetning på annat sätt av vissa 
jordarter, stenar och mineral som inte utförs i samband med brytning eller annan utvinning 
(jfr 23.9). 

05   Kolutvinning 
Denna huvudgrupp omfattar utvinning av fasta mineralbränslen genom gruvbrytning 
och brytning i dagbrott och omfattar verksamheter (t.ex. klassificering, rening, 
komprimering och andra steg som är nödvändiga före transport o.d.) som leder till en 
säljbar produkt.  
Framställning av koks (jfr 19.100), tjänster i anslutning till kolutvinning (jfr 09.900) eller 
tillverkning av briketter (jfr 19.200) ingår inte. 

05.1   Stenkolsutvinning 

05.10   Stenkolsutvinning 

05.100   Stenkolsutvinning 
Omfattar: 

• brytning av stenkol: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom förtät-
ning till vätska 

• rening, sortering, klassificering, pulvrisering, komprimering o.d. av stenkol för att 
klassificera, förbättra kvalitet eller underlätta transport 

Omfattar också: 

• återvinning av stenkol från slagghögar 
Omfattar inte: 

• stödverksamheter för stenkolsutvinning, jfr 09.900 

• tillverkning av fasta bränslen av stenkol, jfr 19.100 

• tillverkning av stenkolsbriketter, jfr 19.200 
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05.2   Brunkolsutvinning 

05.20   Brunkolsutvinning 

05.200   Brunkolsutvinning 
Omfattar: 

• brytning av brunkol: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom 
förtätning till vätska 

• rening, avvattning, pulvrisering, komprimering av brunkol för att förbättra kvalitet 
eller underlätta transport eller lagring 

Omfattar inte: 

• stödverksamheter för brunkolsutvinning, jfr 09.900 

• tillverkning av brunkolsbriketter, jfr 19.200 

06  Utvinning av råpetroleum och naturgas 
Denna huvudgrupp omfattar produktion av råolja, brytning och utvinning av olja från 
bituminös skiffer och sand samt produktion av naturgas och återvinning av kolväten. 
Huvudgruppen omfattar verksamheter i samband med drift och/eller exploatering av 
olje- och gasfältstillgångar. Sådana verksamheter kan omfatta borrning, färdigställande 
och utrustande av källor; drift av separatorer, emulsionssprängämnen, avslamnings-
utrustning och fältuppsamlingsledningar för råolja samt alla andra verksamheter i 
samband med bearbetning av olja och gas fram till skeppningen från produktions-
stället.  
Denna huvudgrupp omfattar inte tjänster i anslutning till olje- och gasfält, utförda mot lön 
eller inom ramen för ett kontrakt (jfr 09.100), olje- och gasprospektering (jfr 09.100), 
markundersökningar (jfr 09.100), raffinering av petroleumprodukter (jfr 19.200), geofysiska, 
geologiska och seismografiska undersökningar (jfr 71.129). 

06.1 Utvinning av råpetroleum 

06.10 Utvinning av råpetroleum 

06.100 Utvinning av råpetroleum 
Omfattar också: 

• utvinning av bituminös skiffer och oljesand 

• utvinning av råpetroleum från bituminös skiffer och sand 

• processer för att erhålla råa oljor: dekantering, avsaltning, avvattning, stabilisering 
o.d. 

Omfattar inte: 

• stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 09.100 

• olje- och gasprospektering, jfr 09.100 

• tillverkning av raffinerade petroleumprodukter, jfr 19.200 

• återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering, jfr 19.200 

• transporter i rörsystem, jfr 49.500 

06.2   Utvinning av naturgas 

06.20   Utvinning av naturgas 

06.200   Utvinning av naturgas 
Omfattar: 

• produktion av obearbetat, gasformigt kolväte (naturgas) 

• utvinning av kondensat 

• avblåsning och separation av flytande kolvätefraktioner 

• avsvavling av gas 
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Omfattar också: 

• utvinning av kolväten i flytande form, som erhållits genom förtätning eller pyrolys 
Omfattar inte: 

• stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 09.100 

• olje- och gasprospektering, jfr 09.100 

• återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering, jfr 19.200 

• framställning av industrigaser, jfr 20.110 

• transporter i rörsystem, jfr 49.500 

07   Utvinning av metallmalmer 
Denna huvudgrupp omfattar utvinning av metallmineral (malmer) genom gruv- eller 
markbrytning, utvinning på havs- eller sjöbotten o.d. Den omfattar även anrikning, 
t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, sintring, kalcinering eller urlakning av 
malm, gravimetrisk separation eller flotation. 
Denna huvudgrupp omfattar inte rostning av svavelkis och andra naturliga järnsulfider (jfr 
20.130), framställning av aluminiumoxid (jfr 24.420), drift av masugnar (jfr huvudgrupp 24). 

07.1  Järnmalmsutvinning 

07.10   Järnmalmsutvinning 

07.100   Järnmalmsutvinning 
Omfattar: 

• brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, brikettering, 
agglomerering och pelletering av järnmalm 

Omfattar inte: 

• utvinning och bearbetning av svavelkis och magnetkis (undantaget rostning), jfr 08.910 

07.2   Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm 

07.21   Utvinning av uran- och toriummalm 

07.210   Utvinning av uran- och toriummalm 

07.29   Utvinning av annan malm 

07.290   Utvinning av annan malm 
Omfattar: 

• brytning, sortering och anrikning av ickejärnmalm, utom uran- och toriummalm: 

– aluminium (bauxit), koppar, bly, zink, tenn, mangan, krom, nickel, kobolt, 
molybden, tantal, vanadin o.d. 

– ädelmetaller: guld, silver, platina 

08   Annan utvinning av mineral 
Denna huvudgrupp omfattar utvinning från en gruva eller ett stenbrott, men också 
muddring av alluviala avlagringar, krossning av sten och utnyttjande av 
saltvattenvåtmarker. Produkterna används framför allt för byggnadsändamål (t.ex. 
sand, sten o.d.), tillverkning av material (t.ex. lera, gipssten, kalcium o.d.) och för 
framställning av kemikalier o.d. 
Huvudgruppen omfattar inte bearbetning (med undantag för krossning, malning, skärning, 
rening, torkning, klassificering och blandning) av det utvunna mineralet. 
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08.1   Utvinning av sand, grus, sten och lera 

08.11   Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 

08.110   Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
Omfattar: 

• brytning, grovbearbetning och sågning av monument- och byggnadssten såsom 
marmor, granit, sandsten o.d. 

• delning och krossning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 

• krossning och grovbearbetning av kalksten 

• utvinning av gipssten och anhydrit 

• utvinning av krita och obränd dolomit 
Omfattar inte: 

• utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel, jfr 08.910 

• framställning av bränd dolomit, jfr 23.520 

• huggning, formning och slutlig bearbetning av sten utanför stenbrottet, jfr 23.70 

08.12   Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 

08.120   Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 
Omfattar: 

• utvinning och uppgrävning av industrisand, sand för byggnadsändamål och grus 

• brytning och krossning av grus 

• brytning av sand 

• utvinning av lera, inklusive eldfast lera och kaolin 
Omfattar inte: 

• utvinning av bituminös sand, jfr 06.100 

08.9   Övrig utvinning av mineral 

08.91   Brytning av kemiska mineral 

08.910   Brytning av kemiska mineral 
Omfattar: 

• utvinning av naturliga fosfater och kaliumsalter 

• utvinning av gediget svavel 

• utvinning och bearbetning av svavelkis och magnetkis, undantaget rostning 

• utvinning av naturfyndigheter av bariumsulfat och -karbonat (tungspat och withe-
rit), borater och magnesiumsulfater (kieserit) 

• utvinning av jordfärger, flusspat och andra mineraler som främst utnyttjas som 
källa till kemikalier  

Omfattar inte: 

• saltutvinning, jfr 08.930 

• rostning av svavelkis och andra naturliga järnsulfider, jfr 20.130 

• framställning av syntetiska gödselmedel och kväveprodukter, jfr 20.150 

08.92   Torvutvinning 

08.920   Torvutvinning 
Omfattar: 

• utvinning av torv 

• bearbetning av torv för att förbättra kvalitet eller underlätta transport eller lagring 
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Omfattar inte: 

• serviceverksamheter i anslutning till utvinning av torv, jfr 09.900 

• tillverkning av torvbriketter, jfr 19.200 

• tillverkning av jordblandningar för trädgårdsändamål av torv, naturjordar, sand, lera, 
mineral för gödselmedel o.d., jfr 20.150 

• tillverkning av varor av torv, jfr 23.999 

08.93   Saltutvinning 

08.930   Saltutvinning 
Omfattar: 

• brytning av salt ur berg, inklusive utvinning genom lösning och uppumpning 

• utvinning av salt genom avdunstning av havsvatten och annat saltvatten 

• krossning, rening och raffinering av salt av tillverkaren 
Omfattar inte: 

• bearbetning av salt till livsmedelskvalitet, t.ex. jodsalt, jfr 10.840 

08.99   Diverse övrig utvinning av mineral 

08.990   Diverse övrig utvinning av mineral 
Omfattar: 

• utvinning av olika mineraliska ämnen och material: 

– slipmedel, asbest, kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, naturligt förekommande grafit, 
talk, fältspat o.d. 

– naturasfalt, asfaltit och asfaltsten; naturligt bitumen 

– halvädelstenar, kvarts, glimmer o.d. 

09   Service till utvinning 
Denna huvudgrupp omfattar specialiserade serviceverksamheter i anslutning till ut-
vinning, mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. Den omfattar explorationstjänster 
genom traditionella metoder t.ex. genom tagning av kärnprov och geologiska observa-
tioner liksom borrning, provborrning eller uppborrning av oljekällor, metalliska och 
icke-metalliska mineral. Andra typiska tjänster avser grundarbeten för olje- och gas-
källor, cementering av hus till olje- eller gaskälla, rengöring av olje- och gaskällor samt 
avlägsnande av vätska, dränering och pumpning av gruvor, avlägsnande av jordlager 
vid gruvor o.d. 

09.1   Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 

09.10   Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 

09.100   Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
Omfattar: 

• stödtjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning utförda mot lön 
eller inom ramen för ett kontrakt: 

– traditionella prospekteringsmetoder t.ex. geologiska observationer på 
prospekteringsplatser 

– riktad borrning och uppborrning, uppstart av brunn, uppförande av borrtorn 
på platsen, reparation och nedmontering, cementering av hus till olje- och 
gaskällor, drift av oljepump, igenpluggning och nedläggning av källor o.d.  

– förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinnings-
platsen 

– dränerings- och pumpningstjänster  

– provborrning i samband med råpetroleum- eller naturgasutvinning 
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Omfattar också: 

• brandbekämpningstjänster vid olje- eller gasfält 
Omfattar inte: 

• förtätning och återförande till gasform för transport, ej utförd på utvinningsplatsen, jfr 
52.219 

• geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar, jfr 71.129 

09.9   Stödtjänster till annan utvinning 

09.90   Stödtjänster till annan utvinning 

09.900   Stödtjänster till annan utvinning 
Omfattar: 

• stödtjänster utförda mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, nödvändiga för ut-
vinningsverksamheter i huvudgrupperna 05, 07 och 08: 

– traditionella prospekteringsmetoder t.ex. tagning av kärnprov och geologiska 
observationer på prospekteringsplatser 

– dränerings- och pumpningstjänster   

– provborrning 
Omfattar inte: 

• geofysiska undersökningar utförda mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 71.129 
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Avdelning C – Tillverkning 
Denna avdelning omfattar fysisk eller kemisk omvandling av material, ämnen eller 
komponenter till nya produkter, även om detta inte kan användas som det enda all-
mängiltiga kriteriet för att definiera tillverkning (jfr kommentar nedan om bearbetning 
av avfall). Dessa material, ämnen eller komponenter är råvaror från jordbruket, skogs-
bruket, fisket, utvinningsnäringen samt även produkter från annan tillverkningsverk-
samhet. Stora ändringar, renovering eller ombyggnad av varor jämställs vanligen med 
tillverkning. 
Resultatet av en tillverkningsprocess kan vara färdigt i den meningen att det är färdigt 
för användning eller konsumtion. Det kan också vara ett halvfabrikat som är avsett att 
ingå i ytterligare tillverkningsprocess. Resultatet av raffinering av aluminiumoxid är t.ex. 
insatsvara i primärproduktionen av aluminium; primäraluminium är i sin tur insatsvara 
i fabriken för aluminiumtråd och aluminiumtråden är slutligen insatsvara för tillverk-
ning av trådprodukter. 
Tillverkning av specialkomponenter och tillhörande delar samt tillbehör till maskiner 
och utrustning redovisas som regel i samma undergrupp som tillverkningen av maski-
nen eller utrustningen som delen eller tillbehöret ska höra till. Tillverkning av allmänna 
komponenter och delar till maskiner och utrustning – t.ex. motorer, kolvar, elmotorer, 
elektriska maskindelar, ventiler, drev, rullager – redovisas i lämplig undergrupp inom 
tillverkning, utan hänsyn till de maskiner eller den utrustning där dessa delar ska 
ingå. Tillverkning av specialkomponenter och tillbehör genom formpressning och 
strängsprutning av plastmaterial redovisas emellertid i grupp 22.2. 
Montering av komponenterna i en tillverkad vara anses vara tillverkning. I detta ingår 
montering av tillverkade produkter av antingen egentillverkade eller inköpta kompo-
nenter.  
Återvinning av avfall, dvs. bearbetning av avfall till returråvaror, redovisas i grupp 
38.3 (Återvinning). Även om detta kan innebära fysisk eller kemisk omvandling anses 
det inte tillhöra tillverkning. Det primära syftet med dessa verksamheter anses vara 
behandling eller bearbetning av avfall och de redovisas därför i avdelning E (Vatten-
försörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Tillverkningen av nya 
slutprodukter (i motsats till returråvaror) redovisas emellertid som tillverkning, även 
om dessa processer använder avfall som insatsvara. Framställning av silver från film-
avfall anses t.ex. vara en tillverkningsprocess. 
Specialiserat underhåll och reparation av industriella, kommersiella och liknande 
maskiner och apparater är, normalt, klassificerade i huvudgrupp 33 (Reparation och 
installation av maskiner och apparater). Reparation av datorer, hushållsartiklar och 
personliga artiklar redovisas emellertid i huvudgrupp 95 (Reparation av datorer, 
hushållsartiklar och personliga artiklar), medan reparation av motorfordon redovisas i 
huvudgrupp 45 (Handel samt reparation av motorfordon).  
Installation av maskiner och apparater, som utförs som en specialiserad verksamhet, 
redovisas i 33.200.  
Anmärkning: Gränserna mellan tillverkning och andra sektorer i klassificeringssystemet 
kan ibland vara otydliga. I allmänhet består verksamheterna i tillverkningssektorn av att 
omvandla material till nya produkter. Resultatet är en ny produkt. Dock kan definitio-
nen på vad som är en ny produkt vara subjektiv. För tydlighetens skull anses följande 
verksamheter vara tillverkning enligt SNI: 

• Beredning av färsk fisk (öppning av ostron, filetering av fisk), som inte sker på en 
fiskebåt (jfr 10.200) 

• Pastörisering och paketering av mjölk (jfr 10.519)  

• Lädertillverkning (jfr 15.110) 

• Impregnering av trä (jfr 16.103) 

• Tryckning och tillhörande verksamhet (jfr 18.1) 

• Regummering av däck (jfr 22.110) 
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• Tillverkning av färdigblandad betong (jfr 23.630) 

• Galvanisering, plätering, värmebehandling av metaller samt polering (jfr 25.610) 

• Ombyggnad av maskiner (t.ex. bilmotorer, jfr 29.10) 
På samma sätt finns det verksamheter som innehåller inslag av tillverkning, men som i 
SNI klassificeras i andra avdelningar (dvs. de redovisas inte som tillverkning). Det 
gäller följande: 

• Förädling av jordbruksprodukter, jfr avdelning A (Jordbruk, skogsbruk och fiske); 

• Drivning (avverkning), jfr avdelning A (Jordbruk, skogsbruk och fiske); 

• Beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion på plats, jfr huvudgrupp 56 
(Restaurang-, catering- och barverksamhet); 

• Anrikning av malmer och andra mineral, jfr avdelning B (Utvinning av mineral); 

• Uppförande av byggnadsverk och tillverkning som utförs på byggplatser, jfr avdelning F 
(Byggverksamhet); 

• Lossning av varor och omfördela dem i mindre partier, inklusive paketering, ompaketering, 
eller buteljering av varor, såsom vätskor eller kemikalier; sortering av skrot; blandning av 
färg efter kundens önskemål; samt tillskärning av metaller efter kundens önskemål; bear-
betning som inte resulterar i en ny produkt, jfr avdelning G (Handel; reparation av motor-
fordon). 

10 Livsmedelsframställning 
Denna huvudgrupp omfattar bearbetning av produkter från jordbruk, skogsbruk och 
fiske till föda för människor och djur, och inkluderar tillverkning av olika mellanpro-
dukter som inte direkt är livsmedel. Verksamheten genererar ofta mer eller mindre 
värdefulla biprodukter (t.ex. hudar från slakt eller oljekakor vid oljeutvinning). 
Huvudgruppen uppdelas efter verksamheter som hanterar olika produkter: kött, fisk, 
frukt och grönsaker och rotfrukter, fetter och oljor, mjölkprodukter, malning av spann-
mål, djurfoder samt andra livsmedel. Tillverkningen kan vara såväl för egen räkning, 
som för en tredje part, t.ex. slakt för kunds räkning. 
Huvudgruppen omfattar inte beredning av måltider för omedelbar konsumtion, t.ex. i 
restauranger. 

Vissa verksamheter anses vara tillverkning (t.ex. de som äger rum i bagerier, kondito-
rier, och butiker för färdiglagade kötträtter osv., som säljer egen tillverkning), även om 
det bedrivs detaljhandel med deras varor i den egna butiken. Då bearbetningen inte är 
särskilt omfattande och inte leder till verklig omvandling av varorna, redovisas enheten i 
Handel (avdelning G). 

Beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion på plats redovisas i huvudgrupp 56 
(Restaurang-, catering- och barverksamhet). 

Tillverkning av djurfoder av slaktavfall eller biprodukter klassificeras i 10.9, medan 
bearbetning av livsmedels- och dryckesvaruavfall till returråvaror klassificeras i 38.3, 
och bortskaffande av livsmedels- och dryckesvaruavfall i 38.21. 

10.1   Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 
Gruppen omfattar inte förpackning av kött och köttvaror mot lön eller inom ramen för ett 
kontrakt, jfr 82.920. 

10.11   Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött 

10.111 Kreatursslakt 
Omfattar: 

• slakt av nötkreatur, svin, får, hästar o.d. kreatur 

• grovstyckning av kreaturskött till halva och fjärdedels kroppar samt infrysning av 
dessa 
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Omfattar också: 

• framställning av hudar och skinn som kommer från slakterier, inklusive avskiljan-
de av borst 

• utsmältning av ister och andra animaliska ätbara fetter 

• beredning av slaktavfall 

• framställning av skinnull 

• slakt av ren 
Omfattar inte: 

• smältning av ätbart fjäderfäfett, jfr 10.120 

10.112 Styckning av kött 
Omfattar: 

• styckning av kött av nötkreatur, svin, får, hästar o.d. kreatur för framställning av 
färskt, kylt eller fryst kött i bitar 

10.12 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 

10.120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
Omfattar: 

• slakt av fjäderfä 

• framställning av färskt, kylt eller fryst kött i portioner för en person 

• smältning av ätbart fjäderfäfett 
Omfattar också: 

• framställning av fjädrar och dun 

10.13  Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 

10.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av torkat, saltat eller rökt kött 

• tillverkning av köttvaror: 

• korv, kokt skinka, salami, puddingar, patéer etc. 
Omfattar inte: 

• tillverkning av färdiglagade frysta rätter av kött och fjäderfä, jfr 10.850 

• tillverkning av soppa som innehåller kött, jfr 10.890 

• partihandel med kött, jfr 46.320 

10.2 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 

10.20 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 

10.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
Omfattar: 

• beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur: frysning, 
djupfrysning, torkning, kokning, rökning, saltning, nedsänkning i saltlake, konser-
vering o.d. 

• tillverkning av fisk-, kräftdjurs- och blötdjursprodukter: filead fisk, rom, kaviar, 
kaviarersättningar o.d. 

• tillverkning av fiskmjöl avsedd att konsumeras av människor eller till djurfoder 

• tillverkning av mjöl och limvatten av fisk och andra havslevande djur olämpliga att 
konsumeras av människor 
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Omfattar också: 

• beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fartyg som ej är fiskefartyg 

• bearbetning av sjögräs 
Omfattar inte: 

• beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fiskefartyg, jfr 03.11 

• beredning av valar på land eller specialfartyg, jfr 10.111 

• tillverkning av oljor och fetter av marina råvaror, jfr 10.410 

• tillverkning av färdiglagade frysta fiskrätter, jfr 10.850 

• tillverkning av fisksoppor, jfr 10.890 

10.3 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 

10.31 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 

10.310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
Omfattar: 

• beredning och hållbarhetsbehandling av potatis: 

– framställning av frysta potatisprodukter 

– framställning av potatismos i pulverform 

– framställning av potatissnacks 

– framställning av potatischips 

– tillverkning av potatismjöl och grovmalen, torkad potatis 
Omfattar också: 

• industriell skalning av potatis 

10.32 Juice- och safttillverkning 

10.320 Juice- och safttillverkning 
Omfattar också: 

• tillverkning av koncentrat av färsk frukt och färska grönsaker 

10.39 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 

10.390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
Omfattar: 

• framställning av livsmedel som huvudsakligen består av frukt och bär eller grön-
saker och rotfrukter, med undantag för färdiggjorda rätter i fryst eller konserverad 
form 

• hållbarhetsbehandling av frukt och bär, nötter samt grönsaker och rotfrukter: frys-
ning, torkning, nedsänkning i olja eller vinäger, konservering o.d. 

• tillverkning av frukt, grönsaks- eller rotfruktsprodukter 

• tillverkning av sylt, marmelad och geléer 

• rostning av nötter 

• tillverkning av nötlivsmedel och -pasta 
Omfattar också: 

• tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel av frukt och bär samt grönsaker och 
rotfrukter, t.ex.: 

– sallader; blandade sallader, paketerade 

– skalade eller skurna grönsaker 

– tofu (sojabönsmassa) 
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Omfattar inte: 

• tillverkning av frukt- eller grönsaksjuicer, jfr 10.320 

• tillverkning av mjöl av torkade baljväxter, jfr 10.611 

• hållbarhetsbehandling av frukt, bär och nötter i socker, jfr 10.821 

• tillverkning av färdiglagade grönsaksrätter, jfr 10.850 

• tillverkning av artificiella koncentrat, jfr 10.890 

10.4 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 

10.41 Framställning av oljor och fetter 

10.410 Framställning av oljor och fetter 
Omfattar: 

• utvinning av råa vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönsolja, palmolja, solrosolja, 
bomullsfröolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja o.d. 

• tillverkning av mjöl, vilket inte genomgått fettavskiljning, av oljeväxtfrön, nötter 
eller kärnor som innehåller olja 

• tillverkning av raffinerade vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönsolja o.d. 

• bearbetning av vegetabiliska oljor: blåsning, kokning, dehydratisering o.d. 
Omfattar också: 

• tillverkning av icke ätbara animaliska oljor och fetter 

• utvinning av fiskoljor och oljor från havsdäggdjur 

• tillverkning av bomullslinter, oljekakor och andra restprodukter av oljetillverkning 
Omfattar inte: 

• utsmältning av och raffinering av ister och andra animaliska ätbara fetter, jfr 10.111 

• tillverkning av margarin, jfr 10.420 

• våtmalning av sädeskorn, jfr 10.620 

• tillverkning av majsolja, jfr 10.620 

• tillverkning av eteriska oljor, jfr 20.530 

• beredning av oljor och fetter genom kemiska processer, jfr 20.590 

10.42 Matfettstillverkning 

10.420 Matfettstillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av margarin 

• tillverkningar av blandningar och margarinliknande pålägg 

• tillverkning av sammansatta matfetter 

10.5 Mejerivaru- och glasstillverkning 

10.51 Mejerivarutillverkning 

10.511 Osttillverkning 
Omfattar: 

• framställning av ost och ostmassa 

10.519 Annan mejerivarutillverkning 
Omfattar: 

• framställning av färsk mjölk i flytande form som är pastöriserad, steriliserad, 
homogeniserad och/eller ultrapastöriserad 

• framställning av mjölkbaserade drycker 
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• framställning av grädde av färsk mjölk i vätskeform som är pastöriserad, sterilise-
rad och homogeniserad 

• tillverkning av torrmjölk eller koncentrerad mjölk, osötad eller med tillsats av 
socker eller annat sötningsmedel 

• framställning av mjölk eller grädde i fast form 

• framställning av smör 

• framställning av yoghurt 

• framställning av vassle 

• framställning av kasein eller mjölksocker 
Omfattar inte: 

• framställning av obearbetad komjölk, jfr 01.410 

• framställning av obearbetad mjölk från får och getter, jfr 01.450 

• tillverkning av annan mjölk än mejeritillverkad och ostersättningar, jfr 10.890 

10.52 Glasstillverkning 

10.520 Glasstillverkning 
Omfattar: 

• framställning av glass och andra glassprodukter såsom sorbet 
Omfattar inte: 

• glassbarsverksamhet, jfr 56.100 

10.6 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 
Denna grupp omfattar malning av mjöl och gröpe från spannmål eller grönsaker, mal-
ning, rengöring och polering av ris, liksom tillverkning av blandningar av mjöl eller 
deg från dessa produkter. I undergruppen ingår även våtmalning av sädeskorn och 
grönsaker samt tillverkning av stärkelse och stärkelseprodukter. 

10.61 Tillverkning av kvarnprodukter 

10.611 Mjöltillverkning  
Omfattar: 

• malning av spannmål: tillverkning av mjöl, krossgryn, gröpe eller pelletar av vete, 
råg, havre, majs eller annan spannmål 

• malning av ris: tillverkning av skalat, slipat, glaserat eller förvällt ris, eller ris som 
blötlagts i varmt vatten eller ångkokats och sedan torkats, tillverkning av rismjöl 

• malning av grönsaker och rotfrukter: tillverkning av mjöl av torkade baljväxter, av 
rötter och stam- eller rotknölar, eller av ätbara nötter 

Omfattar inte: 

• tillverkning av potatismjöl och grovmalen, torkad potatis, jfr 10.310 

10.612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av 
kvarnprodukter  

Omfattar: 

• tillverkning av frukostflingor 

• tillverkning av mixer av mjöl och deg för bröd, mjuka kakor, småkakor eller pann-
kakor 

Omfattar inte: 

• våtmalning av sädeskorn, jfr 10.620 
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10.62 Stärkelsetillverkning 

10.620  Stärkelsetillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av stärkelse av ris, potatis, majs o.d. 

• våtmalning av sädeskorn 

• tillverkning av druvsocker, glukossirap, maltsocker, inulin o.d. 

• tillverkning av gluten 

• tillverkning av tapioka och tapiokaersättningar beredda av stärkelse 

• tillverkning av majsolja 
Omfattar inte: 

• tillverkning av mjölksocker (laktos), jfr 10.519 

• produktion av rör- och betsocker, jfr 10.810 

10.7   Tillverkning av bageri- och mjölprodukter 

10.71   Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 

10.710   Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
Omfattar: 

• tillverkning av bageriprodukter: 

– bröd och småbröd 

– färska bakverk t.ex. mjuka kakor, pajer, bakelser, pannkakor, våfflor, småbröd 
o.d. 

Omfattar inte: 

• tillverkning av torra bageriprodukter, jfr 10.72 

• tillverkning av pastaprodukter, jfr 10.730 

• upphettning av bageriprodukter för omedelbar konsumtion, jfr huvudgrupp 56 

10.72   Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk 

10.721   Knäckebrödstillverkning 

10.722  Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
Omfattar: 

• tillverkning av skorpor och kex  

• tillverkning av konserverade bakverk 

• tillverkning av söta eller saltade snacks (kakor, smörgåskex, kringlor o.d.) 
Omfattar inte: 

• tillverkning av potatissnacks, jfr 10.310 

10.73   Tillverkning av pastaprodukter 

10.730  Tillverkning av pastaprodukter 
Omfattar: 
• tillverkning av pastaprodukter såsom makaroner och nudlar, kokta eller okokta, 

fyllda eller icke fyllda 

• tillverkning av couscous 

• tillverkning av konserverade eller frysta pastaprodukter 
Omfattar inte: 
• tillverkning av beredda couscousrätter, jfr 10.850 

• tillverkning av soppa som innehåller pasta, jfr 10.890 
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10.8   Annan livsmedelsframställning 

10.81   Sockertillverkning 

10.810   Sockertillverkning 
Omfattar: 
• tillverkning eller raffinering av socker (sackaros) och sockerersättningar av saften 

från rör, beta, lönn och palm 

• tillverkning av sockersirap 

• framställning av melass 

• tillverkning av lönnsirap och -socker 
Omfattar inte: 
• tillverkning av druvsocker, glukossirap, maltsocker, jfr 10.620  

10.82   Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer 

10.821   Tillverkning av sockerkonfektyrer 
Omfattar: 
• tillverkning av sockerkonfektyrer: karameller, nougat, sockerglasyr, vit choklad 

• tillverkning av tuggummi 

• kandering, glasering eller annan beredning med socker av frukt, bär, nötter, frukt-
skal och andra växtdelar 

Omfattar inte: 
• framställning av socker (sackaros), jfr 10.810 

10.822   Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 
Omfattar: 
• tillverkning av kakaopulver, kakaosmör, kakaofett och kakaoolja 

• tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 

10.83   Framställning av te och kaffe 

10.830   Framställning av te och kaffe 
Omfattar: 
• koffeinborttagning och rostning av kaffe 

• framställning av kaffeprodukter: 

– malet kaffe 

– pulverkaffe 

– extrakter och koncentrat av kaffe 

• tillverkning av surrogatkaffe 

• blandning av te och matte 

• tillverkning av extrakt och beredningar baserade på te eller matte 
Omfattar också: 

• tillverkning av örtteer ( av mynta, verbena, kamomill o.d.) 
Omfattar inte: 

• framställning av inulin, jfr 10.620 

• tillverkning av spritdrycker, öl, vin och läskedrycker, jfr huvudgrupp 11 

• tillverkning av botaniska produkter för medicinsk användning, jfr 21.200 
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10.84   Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 

10.840  Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
Omfattar: 
• tillverkning av kryddor, såser och smaksättningsmedel: 

– majonnäs 

– senapspulver 

– beredd senap o.d. 

• tillverkning av ättika 
Omfattar också: 

• bearbetning av salt till livsmedelskvalitet, t.ex. jodsalt 
Omfattar inte: 

• odling av kryddväxter, jfr 01.280 

10.85   Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
Denna undergrupp omfattar tillverkning av färdiga (dvs. förberedda, kryddade och 
lagade) måltider och rätter. Dessa rätter har bearbetats för att bevaras, t.ex. i djupfryst 
eller konserverad form, och är vanligen förpackade och märkta för försäljning dvs. 
denna undergrupp inkluderar inte beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion, 
t.ex. i restauranger. För att anses vara en rätt, ska dessa livsmedel innehålla 
åtminstone två tydligt skilda ingredienser (utöver kryddning o.d.). 

10.850   Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
Omfattar: 
• tillverkning av rätter av kött och fjäderfäkött 
• tillverkning av fiskrätter, inklusive ”fish and chips” 
• tillverkning av grönsaksrätter 
• tillverkning av djupfryst eller på annat sätt konserverad pizza 
Omfattar också: 

• tillverkning av lokala och nationella rätter 
Omfattar inte: 

• tillverkning av färska livsmedel eller livsmedel med färre än två ingredienser, jfr 
motsvarande detaljgrupp i huvudgrupp 10 

• tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel, jfr 10.890 

• detaljhandel med färdiglagade måltider och rätter i affärer, jfr 47.11, 47.29 

• partihandel med färdiglagade måltider och rätter, jfr 46.380 

• verksamhet av entreprenörer inom catering och centralkök, jfr 56.29 

10.86  Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 

10.860   Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
Omfattar: 

• tillverkning av livsmedel med speciella näringsmässiga egenskaper: 

– modersmjölksersättningar 

– tillskottsnäring baserad på mjölk och andra tillskottsnäringslivsmedel 

– barnmat 

– kalorisnåla livsmedel och livsmedel med reducerat energiinnehåll, avsedda för 
viktkontroll 

– dietmat för speciella medicinska ändamål 

– natriumfattig mat inklusive natriumfattiga och natriumfria dietsalter 

– glutenfri mat 
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– mat som är avsedd att täcka förbrukningen vid intensivt muskelarbete, speciellt 
för idrottsmän 

– mat för personer med störningar i kolhydratmetabolismen (diabetes) 

10.89   Framställning av andra livsmedel 

10.890   Framställning av andra livsmedel 
Omfattar: 

• tillverkning av soppor och buljonger 

• tillverkning av konstgjord honung och karamell 

• tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel, t.ex.: 

– smörgåsar 

– färsk (icke tillagad) pizza 

• tillverkning av kosttillskott och andra livsmedel 
Omfattar också: 

• tillverkning av jäst 

• tillverkning av extrakt och safter av kött, fisk, kräftdjur eller blötdjur 

• tillverkning av annan mjölk än mejeritillverkad och ostersättningar 

• tillverkning av äggprodukter, äggviteämnen 

• tillverkning av artificiella koncentrat 
Omfattar inte: 

• tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel av frukt och bär samt grönsaker och rotfrukter, 
jfr 10.390 

• tillverkning av djupfryst pizza, jfr 10.850 

• tillverkning av spritdrycker, öl, vin och läskedrycker, jfr huvudgrupp 11 

10.9   Framställning av beredda djurfoder 

10.91   Framställning av beredda fodermedel 

10.910   Framställning av beredda fodermedel 
Omfattar: 
• framställning av beredda fodermedel för husdjur utom sällskapsdjur inklusive 

kompletteringsfoder 
• beredning av icke sammansatta (enprodukts-)foder för husdjur utom sällskapsdjur 
Omfattar också: 
• beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder 
Omfattar inte: 
• framställning av fiskmjöl till djurfoder, jfr 10.200 
• framställning av oljekraftfoder, jfr 10.410 

• verksamheter som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild 
behandling, t.ex. oljefrön (jfr 10.410), rester efter malning av spannmål (jfr 10.611) o.d. 

10.92   Framställning av mat till sällskapsdjur 

10.920  Framställning av mat till sällskapsdjur 
Omfattar: 
• framställning av mat till sällskapsdjur, inklusive hundar, katter, fåglar, fiskar o.d. 
Omfattar också: 
• beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder 
Omfattar inte: 
• framställning av fiskmjöl till djurfoder, jfr 10.200 
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11   Framställning av drycker 
Denna huvudgrupp omfattar framställning av drycker, t.ex. icke alkoholhaltiga 
drycker och mineralvatten, framställning av alkoholhaltiga drycker i första hand 
genom jäsning, öl och vin, samt framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker.  
Huvudgruppen omfattar inte framställning av juice och saft av frukt, bär, grönsaker och 
rotfrukter (jfr 10.320); framställning av mjölkbaserade drycker (jfr 10.519); framställning av 
kaffe-, te- och matteprodukter (jfr 10.830). 

11.0   Framställning av drycker 

11.01   Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 

11.010   Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
Omfattar: 
• framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker: brännvin, whisky, konjak, gin, 

likör o.d.  
• framställning av drinkar som blandats med destillerade alkoholhaltiga drycker 

• tillblandning av destillerade spritdrycker 

• framställning av neutral sprit 
Omfattar inte: 
• framställning av icke-destillerade, alkoholhaltiga drycker, jfr 11.02 - 11.06 

• framställning av syntetisk etylalkohol, jfr 20.140 

• framställning av etylalkohol ur jästa råvaror, jfr 20.140 

• enbart buteljering och etikettering, jfr 46.340 (om det sker som del av partihandel) och 
82.920 (om det görs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt) 

11.02   Framställning av vin från druvor 

11.020   Framställning av vin från druvor 
Omfattar: 

• framställning av vin 

• framställning av mousserande vin 

• framställning av vin ur koncentrerad druvmust 
Omfattar också: 

• tillblandning, rening och buteljering av vin 

• framställning av vin med låg alkoholhalt samt alkoholfria viner 
Omfattar inte: 

• enbart buteljering och etikettering, jfr 46.340 (om det sker som del av partihandel) och 
82.920 (om det görs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt) 

11.03   Framställning av cider och andra fruktviner 

11.030   Framställning av cider och andra fruktviner 
Omfattar: 

• framställning av jästa men icke destillerade alkoholhaltiga drycker: sake, cider, 
päroncider och andra fruktviner 

Omfattar också: 

• framställning av mjöd och blandade drycker som innehåller fruktviner 
Omfattar inte: 

• enbart buteljering och etikettering, jfr 46.340 (om det sker som del av partihandel) och 
82.920 (om det görs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt) 
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11.04   Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 

11.040   Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
Omfattar: 

• framställning av vermouth o.d. 
Omfattar inte: 

• enbart buteljering och etikettering, jfr 46.34 (om det sker som del av partihandel) och 82.92 
(om det görs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt) 

11.05   Framställning av öl 

11.050   Framställning av öl 
Omfattar: 

• framställning av maltdrycker, t.ex. öl och porter 
Omfattar också: 

• framställning av lätt- eller alkoholfritt öl 

11.06   Framställning av malt 

11.060   Framställning av malt 

11.07   Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska 

11.070  Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska 
Omfattar: 

• framställning av naturligt mineralvatten 

• framställning av läskedrycker: 

• alkoholfritt vatten med tillsats av socker eller andra sötningsmedel eller med till-
sats av aromämnen: citron- och apelsinlemonad, coladrycker, fruktdrycker, tonic 
o.d. 

Omfattar inte: 

• framställning av juice och saft av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter, jfr 10.320 

• framställning av mjölkbaserade drycker, jfr 10.519 

• framställning av alkoholfritt vin, jfr 11.020 

• framställning av is, jfr 35.300 

• enbart buteljering och etikettering, jfr 46.340 (om det sker som del av partihandel) och 
82.920 (om det görs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt) 

12 Tobaksvarutillverkning 
Denna huvudgrupp omfattar bearbetning av en jordbruksprodukt, tobak, till en form 
som är lämpad för slutlig konsumtion. 

12.0   Tobaksvarutillverkning 

12.00   Tobaksvarutillverkning 

12.000   Tobaksvarutillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av tobaksvaror och varor av tobaksersättningar: cigaretter, finskuren 
tobak, cigarrer, piptobak, tuggtobak, snus 

• tillverkning av ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak 
Omfattar inte: 

• odling och förbehandling av tobak, jfr 01.150, 01.630 
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13   Textilvarutillverkning 
Denna huvudgrupp omfattar förberedning och spinning av textilfibrer samt vävnads-
tillverkning, blekning, färgning och annan beredning av textilier och beklädnadsvaror, 
tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror (t.ex. säng och bordslinne, 
filtar, mattor, tågvirke o.d.).  
Odling av naturfibrer redovisas i huvudgrupp 01, medan tillverkning av syntetfibrer är en 
kemisk process som redovisas i 20.600. Tillverkning av kläder faller under huvudgrupp 14. 

13.1   Garntillverkning 
Denna grupp omfattar förberedning och framställning av garn av textilfibrer. Detta 
kan göras av olika råvaror, t.ex. natursilke, ull, andra animaliska eller vegetabiliska 
fibrer, konstfibrer, papper eller glas m.m. 

13.10   Garntillverkning 

13.100  Garntillverkning 
Omfattar: 

• förberedning av textilfibrer: 

– avhaspling och tvättning av natursilke 

– avfettning och karbonisering av ull samt färgning av ullfleece 

– kardning och kamning av alla typer av animaliska, vegetabiliska eller konst-
fibrer 

• framställning av garn eller tråd för vävnad eller sömnad, för handeln eller för fort-
satt bearbetning: 

– skäktning av lin 

– texturering, snodd, enkeltvinning, tvinning och doppning av syntet- eller 
regenatfilamentgarner 

Omfattar också: 

• tillverkning av pappersgarn 
Omfattar inte: 

• förberedande verksamheter i kombination med jordbruk, jfr huvudgrupp 01 

• rötning av växter med vegetabiliska fibrer (jute, lin, kokosfibrer o.d.), jfr 01.160 

• bomullsrensning, jfr 01.630 

• tillverkning av syntet- eller regenatfibrer och fiberkablar, tillverkning av enkelt garn 
(inklusive högstyrkegarn och garn för mattor) av syntet- eller regenatfibrer, jfr 20.600 

• tillverkning av glasfiber, jfr 23.140 

13.2   Vävnadstillverkning 
Denna grupp omfattar vävnad av textilier. Det kan göras av olika råvaror, t.ex. 
natursilke, ull, andra animaliska eller vegetabiliska fibrer, konstfibrer, papper eller 
glas o.d. 

13.20   Vävnadstillverkning 

13.200   Vävnadstillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av vävnader av bomulls-, kardgarns-, kamgarns- eller silkestyp, 
inbegripet av blandningar eller av regenat- eller syntetgarn (polypropylen o.d.) 

• tillverkning av andra vävnader av fibrer av lin, rami, hampa, jute och bast samt av 
specialgarner 

Omfattar också: 

• tillverkning av luggvävnader, sniljevävnader, frotté, gasvävnader o.d. 

• tillverkning av vävnader av glasfiber 
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• tillverkning av vävd karbon- eller aramidtrådar 

• tillverkning av syntetpäls genom vävning 
Omfattar inte: 

• tillverkning av trikåväv, jfr 13.910 

• tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial, jfr 13.930 

• framställning av band, jfr 13.960 

• tillverkning av bondad väv och filt, jfr 13.990 

13.3   Blekning, färgning och annan textilberedning 
Denna grupp omfattar beredning av textilier och beklädnadsvaror, dvs. blekning, 
färgning, appretering och liknande verksamheter. 

13.30   Blekning, färgning och annan textilberedning 

13.300   Blekning, färgning och annan textilberedning 
Omfattar: 

• blekning och färgning av textilfibrer, garn, tyger och textilvaror, inklusive bekläd-
nadsvaror 

• beredning, torkning, ångbehandling, krympning, lagning, sanforisering, mercerise-
ring av icke egentillverkade textilier och textilvaror inklusive beklädnadsvaror 

Omfattar också: 

• blekning av jeans 

• plissering och liknande arbeten på textilier 

• vattentätning, beläggning, gummibehandling eller impregnering av inköpta plagg 

• screentryck på textilier och beklädnadsvaror 
Omfattar inte: 

• tillverkning av textilvävnad som är impregnerad, belagd, täckt eller laminerad med plast, 
jfr 13.960 

• tillverkning av textilvävnad som är impregnerad, belagd, täckt eller laminerad med gummi, 
där gummi är den huvudsakliga beståndsdelen, jfr 22.190 

13.9   Annan textilietillverkning 

13.91   Tillverkning av trikåväv 

13.910   Tillverkning av trikåväv 
Omfattar: 

• tillverkning och bearbetning av trikåväv: 

– luggväv och frotté 

– vävnader av nättyp eller fönsterinredningstyp som är stickade i raschelmaskin 
eller i liknande maskiner 

– annan trikåväv 
Omfattar också: 

• tillverkning av syntetpäls genom stickning 
Omfattar inte: 

• tillverkning av vävnader av nättyp eller fönsterinredningstyp som är stickade i raschel-
maskin eller i liknande maskiner, jfr 13.990 

• tillverkning av beklädnadsvaror i trikå, jfr 14.390 
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13.92   Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror 

13.921   Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 
Omfattar: 

• tillverkning av sydda varor av varje slags textilmaterial inklusive trikåvaror: 

– filtar inklusive resfiltar 

– sänglinne, bordslinne, toalett- och kökshanddukar 

• tillverkning av sydda inredningsartiklar: 

– gardiner, gardinkappor, rullgardiner, sängöverkast, möbel- eller maskinöver-
drag o.d. 

Omfattar också: 

• tillverkning av textildelen i elektriska filtar 

• tillverkning av handvävda väggbonader 
Omfattar inte: 

• tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål, jfr 13.960 

13.922   Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
Omfattar: 

• tillverkning av sydda inredningsartiklar: 

– presenningar, tält, campingartiklar, segel, markiser, lös bilklädsel, lösa möbel- 
eller maskinöverdrag o.d. 

– flaggor, fanor, vimplar o.d. 

– dammtrasor, disktrasor och liknande varor, flytvästar, fallskärmar o.d. 

– sängtäcken, duntäcken, dynor, puffar, kuddar, sovsäckar o.d. 
Omfattar inte: 

• tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål, jfr 13.960 

13.93   Tillverkning av mattor 

13.930   Tillverkning av mattor 
Omfattar: 

• tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial: 

– mattor av olika slag (eller dimensioner), golvplattor 
Omfattar också: 

• tillverkning av nålfiltsmattor 
Omfattar inte: 

• tillverkning av grova mattor av flätningsmaterial, jfr 16.293 

• tillverkning av golvbeläggningar av kork, jfr 16.293 

• tillverkning av motståndskraftiga golvbeläggningar, t.ex. vinyl, linoleum, jfr 22.230 

13.94   Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 

13.940   Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av surrningsgarn och tågvirke av textilfibrer, textilremsor e.d., även 
impregnerat, belagt eller överdraget med gummi eller plast eller försett med ett 
hölje av gummi eller plast 

• tillverkning av knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke 

• tillverkning av varor av rep eller nät: fisknät, fartygsfendrar, avlastningsstötdäm-
pare, sling, rep eller tross med metallringar o.d. 
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Omfattar inte: 

• tillverkning av hårnät, jfr 14.190 

• tillverkning av stållinor, jfr 25.930 

• tillverkning av fiskhåvar för sportfiske, jfr 32.300 

13.95   Tillverkning av bondad duk 

13.950   Tillverkning av bondad duk 
Omfattar: 

• tillverkning av bondad duk, även impregnerad, överdragen eller belagd samt varor 
därav utom beklädnadsvaror 

13.96   Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 

13.960   Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 
Omfattar: 

• tillverkning av vävda band, inklusive tyg som består av varp utan väft som fogats 
ihop med lim 

• tillverkning av etiketter, märken o.d. 

• snörmakeriarbeten: garneringsband, tofsar, pomponger o.d. 

• tillverkning av vävnader som är impregnerade, belagda, överdragna eller lamine-
rade med plast 

• tillverkning av metalliserat garn eller metalliserat överspunnet garn, tråd och rep 
av gummi med överdrag av textil, textilgarn eller remsor o.d. som har överdragits, 
impregnerats, belagts eller försetts med ett hölje av gummi eller plast 

• tillverkning av kordväv av högstyrkegarn av konstfiber 

• tillverkning av andra behandlade eller belagda vävnader: kalkerväv, kanvas 
beredd för användning av målare, buckram och liknande styva textilvävnader, 
vävnader som är belagda med gummi eller ämnen av stärkelsetyp 

• tillverkning av olika textilvaror: textilvekar, glödstrumpor och rundväv 

• tillverkning av glödstrumpväv, drivremmar och transportband (vare sig förstärkt 
med metall eller annat material eller inte), siktduk, filtrerduk 

• tillverkning av bildekorationer 

• tillverkning av kanvasdukar och kalkerväv för konstnärer 
Omfattar inte: 

• tillverkning av drivremmar och transportband av textilvävnad, garn eller kord som är 
impregnerad, belagd eller överdragen med gummi, med gummi som den huvudsakliga 
beståndsdelen, jfr 22.190 

• tillverkning av plattor eller dukar av cellgummi eller plast i kombination med textilier som 
förstärkning enbart, jfr 22.190, 22.210 

• tillverkning av duk av vävd metalltråd, jfr 25.930 

13.99   Övrig textilietillverkning 

13.990   Övrig textilietillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av filt 

• tillverkning av tyll och trådgardinsvävnad, av spetsar, som längdvara eller i form 
av motiv, och av broderi 

• tillverkning av tryckkänslig textiltejp 

• tillverkning av skosnören av textil 

• tillverkning av pudervippor och vantar 
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Omfattar inte: 

• tillverkning av nålfiltsmattor, jfr 13.930 

• tillverkning av textilvadd och artiklar av vadd: sanitetsbindor, tamponger o.d., jfr 17.220 

14  Tillverkning av kläder 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av kläder (konfektion eller måttbeställt) i 
alla material (dvs. läder, tyg, trikå o.d.), av alla slags klädesplagg (t.ex. ytterkläder, 
underkläder för män, kvinnor och barn, arbets-, vardags- och fritidskläder o.d.) och 
accessoarer. Det görs ingen skillnad mellan kläder för vuxna och barn, eller mellan 
moderna och traditionella kläder. Huvudgrupp 14 omfattar även pälsnäringen (päls-
skinn och pälskläder). 

14.1   Tillverkning av kläder, utom pälsvaror 
Denna grupp omfattar tillverkning av beklädnadsvaror. Det använda materialet kan 
vara vilket som helst och kan vara belagt, impregnerat eller gummibehandlat. 

14.11   Tillverkning av läder- och skinnkläder 

14.110  Tillverkning av läder- och skinnkläder 
Omfattar: 

• tillverkning av kläder av läder eller konstläder inklusive industriella arbetstillbehör 
av läder såsom svetsares läderförkläden 

Omfattar inte: 

• tillverkning av pälsvaror, jfr 14.200 

• tillverkning av sporthandskar och sporthjälmar av läder, jfr 32.300 

• tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder, jfr 32.990 

14.12   Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 

14.120   Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
Omfattar inte: 
• tillverkning av skodon, jfr 15.200 
• tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder, jfr 32.990 

• lagning av kläder, jfr 95.290 

14.13   Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 

14.130   Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
Omfattar: 

• tillverkning av andra kläder av vävt tyg, trikå, bondad duk o.d. utom underkläder, 
för män, kvinnor och barn: 
– kappor, rockar, kostymer, dräkter, jackor, kavajer, byxor, kjolar o.d. 

Omfattar också: 

• skrädderiverksamhet med måttillverkning 
• tillverkning av delar av de uppräknade produkterna 
Omfattar inte: 

• tillverkning av kläder av pälsskinn (utom huvudbonader), jfr 14.200 

• tillverkning av kläder av gummi eller plast som inte är hopfogade genom sömnad utan 
endast sammanklistrade, jfr 22.190, 22.290 

• tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder, jfr 32.990 

• lagning av kläder, jfr 95.290 
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14.14   Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 

14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
Omfattar: 

• tillverkning av underkläder och nattkläder av vävt tyg, trikå, spets o.d. för män, 
kvinnor och barn: 

– skjortor, T-tröjor, kalsonger, trosor, pyjamasar, nattlinnen, morgonrockar, 
blusar, underkjolar, bysthållare, korsetter o.d. 

Omfattar inte: 

• lagning av kläder, jfr 95.290 

14.19   Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 

14.190  Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
Omfattar: 

• tillverkning av babykläder, träningsoveraller, skiddräkter, badkläder o.d. 

• tillverkning av hattar och mössor 

• tillverkning av andra tillbehör till kläder: handskar, vantar, bälten, sjalar, slipsar, 
kravatter, hårnät o.d. 

Omfattar också: 

• tillverkning av huvudbonader av pälsskinn 

• tillverkning av skodon av textilmaterial utan sulor 

• tillverkning av delar av de uppräknade produkterna 
Omfattar inte: 

• tillverkning av sporthjälmar, jfr 32.300 

• tillverkning av skyddshjälmar (utom sporthjälmar), jfr 32.990 

• tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder, jfr 32.990 

• lagning av kläder, jfr 95.290 

14.2   Tillverkning av pälsvaror 

14.20   Tillverkning av pälsvaror 

14.200   Tillverkning av pälsvaror 
Omfattar: 

• tillverkning av varor av pälsskinn: 

– kläder och tillbehör till kläder, av päls 

– sammanfogningar av pälsskinn såsom ryckt skinn, tavlor, underlägg, smala 
stycken o.d. 

– olika varor av pälsskinn: mattor, puffar utan stoppning, industriella putsdukar 
Omfattar inte: 

• framställning av oberedda pälsskinn, jfr 01.4, 01.700 

• framställning av oberedda hudar och skinn, jfr 10.111 

• tillverkning av syntetpäls (tyg med lång lugg erhållet genom vävning eller stickning), jfr 
13.200,13.910 

• tillverkning av pälsmössor och -hattar, jfr 14.190 

• tillverkning av kläder med pälsdetaljer, jfr 14.190 

• appretering och färgning av päls, jfr 15.110 

• tillverkning av kängor, stövlar och skor med pälsdetaljer, jfr 15.200 
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14.3   Tillverkning av trikåvaror 

14.31   Tillverkning av strumpor 

14.310  Tillverkning av strumpor 
Omfattar: 

• tillverkning av strumpor, inklusive sockor, trikåer och strumpbyxor 

14.39   Tillverkning av andra trikåvaror 

14.390  Tillverkning av andra trikåvaror 
Omfattar: 

• tillverkning av stickade och virkade beklädnadsvaror och andra sydda artiklar 
direkt i slutlig form: pullovrar, koftor, tröjor, västar och liknande artiklar 

Omfattar inte: 

• tillverkning av trikåväv, jfr 13.910 

• tillverkning av strumpor, jfr 14.310 

15   Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 
Denna huvudgrupp omfattar beredning och färgning av päls och omvandlingen av 
hudar till läder genom garvning, härdning och bearbetning av lädret till produkter för 
slutlig konsumtion. Den omfattar också tillverkning av liknande produkter av andra 
material (konstläder), t.ex. skodon av gummi, reseffekter av textil o.d. Produkterna 
som tillverkats av konstläder redovisas här, eftersom de tillverkats på ett liknande sätt 
som läderprodukter (t.ex. reseffekter) och ofta tillverkas inom samma enhet. 

15.1   Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväs-
kor, sadel- och seldon; pälsberedning 

15.11   Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 

15.110   Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 
Omfattar: 

• garvning, färgning och beredning av hudar och skinn 

• tillverkning av sämskgarvat skinn, pergament, lackläder och metalliserat läder  

• tillverkning av konstläder 

• skavning, smörjning, garvning, blekning, klippning och ruppning samt färgning av 
pälsskinn och hudar med håret kvar 

Omfattar inte: 

• produktion av hudar och skinn som del av lantbruk, jfr 01.4 

• produktion av hudar och skinn som del av slakteriverksamhet, jfr 10.111 

• tillverkning av läderkläder, jfr 14.110 

• tillverkning av läderimitation, ej baserad på naturligt läder, jfr 22.190, 22.290 

15.12   Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. 

15.120   Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. 
Omfattar: 

• tillverkning av reseffekter, handväskor o.d. av läder, konstläder eller av något 
annat material såsom plastfolie, textilmaterial, vulkanfiber eller papp, för vilket 
samma teknik används som för läder 

• tillverkning av sadelmakeriarbeten 

• tillverkning av klockarmband som inte är av metall (t.ex. tyg, läder, plast) 

• tillverkning av diverse artiklar av läder eller konstläder: drivremmar, packningar 
o.d. 
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• tillverkning av skosnören, av läder 

• tillverkning av ridpiskor och ridspön 
Omfattar inte: 

• tillverkning av beklädnadsvaror av läder, jfr 14.110 

• tillverkning av läderhandskar och -hattar, jfr 14.190 

• tillverkning av skodon, jfr 15.200 

• tillverkning av cykelsadlar, jfr 30.920 

• tillverkning av klockarmband av ädelmetall, jfr 32.120 

• tillverkning av klockarmband av oädla metaller, jfr 32.130 

• tillverkning av linjearbetares säkerhetsbälten och andra bälten för yrkesmässig användning, 
jfr 32.990 

15.2   Tillverkning av skodon 

15.20   Tillverkning av skodon 

15.200   Tillverkning av skodon 
Omfattar: 

• tillverkning av skodon för alla ändamål oavsett material och framställningsmetod, 
även formpressade (se nedan för undantag) 

• tillverkning av läderdelar av skodon: tillverkning av överdelar och delar till över-
delar, ytter- och innersulor, klackar o.d. 

• tillverkning av damasker, benläder och liknande artiklar 
Omfattar inte: 

• tillverkning av skodon i textilmaterial utan sulor, jfr 14.190 

• tillverkning av träskodelar (t.ex. klackar och läster), jfr 16.292 

• tillverkning av klackar och sulor till gummistövlar och gummiskor samt andra delar av 
gummiskor, jfr 22.190 

• tillverkning av delar till plastskor, jfr 22.290 

• tillverkning av skidpjäxor, jfr 32.300 

• tillverkning av ortopediska skor, jfr 32.501 

16   Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom  
 möbler 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av trävaror såsom sågat virke, kryssfanér, 
fanér, träförpackningar, golvplattor, takstolar och monteringsfärdiga hus. Produk-
tionsprocessen omfattar sågning, hyvling, profilering, laminering och montering av 
trävaror med början från trädet som sågas till stock eller sågat virke som i sin tur kan 
sågas ytterligare eller formas med hjälp av svarvar eller andra verktyg. Det sågade 
virket eller annat bearbetat trä kan därefter hyvlas eller slipas och sättas ihop till 
färdiga varor såsom träförpackningar. 
Med undantag för sågverk är enheterna i denna huvudgrupp huvudsakligen gruppe-
rade efter den tillverkade produkten. 
Huvudgruppen omfattar inte möbeltillverkning (jfr 31.0). 

16.1   Sågning och hyvling av trä 

16.10   Sågning och hyvling av trä 

16.101   Sågning av trä 
Omfattar också: 

• klyvning, barkning eller flisning av virke 

• torkning av trä 
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• tillverkning av järnvägssliprar av trä (oimpregnerade) 

• tillverkning av träull, trämjöl, spån 
Omfattar inte: 

• avverkning och produktion av obearbetat virke, jfr 02.200 

• tillverkning av förädlade trädbränslen för energiändamål, jfr 16.291 

16.102   Hyvling av trä 
Omfattar också: 

• tillverkning av icke hopsatt golv av trä 
Omfattar inte: 

• tillverkning av fanér som är tillräckligt tunt för användning i kryssfanér och skivor, jfr 
16.210 

• tillverkning av takspån inklusive kluvna takspån och olika slags lister, jfr 16.239 

16.103   Träimpregnering 
Omfattar: 

• impregnering eller kemisk behandling av trä med konserveringsmedel eller andra 
ämnen 

16.2   Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 

16.21   Tillverkning av fanér och träbaserade skivor 

16.210   Tillverkning av fanér och träbaserade skivor 
Omfattar: 

• tillverkning av fanér som är tillräckligt tunt för att användas för fanering, tillverk-
ning av kryssfanér och andra ändamål: 

– slipat, färgat, belagt, impregnerat, förstärkt (med pappers- eller tygunderlag) 

– gjorda i form av motiv 

• tillverkning av kryssfanér, fanérskivor och liknande laminerade träplattor och ski-
vor 

• tillverkning av OSB-skivor och andra spånskivor 

• tillverkning av spånskivor av MDF-typ och andra fiberskivor 

• tillverkning av komprimerat trä 

16.22   Tillverkning av sammansatta parkettgolv 

16.220   Tillverkning av sammansatta parkettgolv 
Omfattar: 

• tillverkning av block, smala stycken o.d. till parkettgolv av trä, hopsatta till sektio-
ner 

Omfattar inte: 

• tillverkning av icke hopsatt golv av trä, jfr 16.102 

16.23   Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier 

16.231   Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
Omfattar: 

• tillverkning av monteringsfärdiga byggnader, främst av trä 

• tillverkning av element av monteringsfärdiga byggnader, t.ex. bastur 

• tillverkning av husvagnar avsedda som permanent bostad 
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16.232   Tillverkning av dörrar av trä 
Omfattar också: 

• tillverkning av karmar till dörrar 

16.233 Tillverkning av fönster av trä 
Omfattar också: 

• tillverkning av fönsterluckor och karmar till fönster 

16.239  Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier 
Omfattar: 

• tillverkning av trävaror som är avsedda att främst användas inom byggnads-
industrin: 

– bjälkar, taksparrar, takbjälkar 

– laminerade och sammanfogade med metall monteringsfärdiga takstolar av trä  

– trappor, räcken 

– olika slags lister, takspån inklusive kluvna takspån 

– skiljeväggar av trä (utom fristående) 
Omfattar inte: 

• tillverkning av köksskåp, bokhyllor, garderober o.d., jfr 31.011, 31.021, 31.090 

• tillverkning av fristående skiljeväggar av trä, jfr 31.012, 31.022, 31.090 

16.24   Träförpackningstillverkning 

16.240   Träförpackningstillverkning 
Omfattar: 

• tillverkning av olika slags packlådor, packkorgar, förpackningstrummor och 
liknande förpackningar av trä 

• tillverkning av lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä 

• tillverkning av tunnor, fat, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten av trä 

• tillverkning av kabeltrummor av trä 
Omfattar inte: 

• tillverkning av reseffekter, jfr 15.120 

• tillverkning av lådor av flätningsmaterial, jfr 16.293 

16.29   Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 

16.291   Tillverkning av förädlade trädbränslen 
Omfattar: 

• tillverkning av pellettar, briketter och loggs, gjorda av pressat trä, för energiända-
mål 

16.292  Övrig trävarutillverkning  
Omfattar: 

• tillverkning av diverse trävaror: 

– trähandtag, träskaft och träinfattningar till verktyg, redskap, kvastar och borstar 

– läster för kängor, stövlar och skor, skoblock och block för stövlar samt kläd-
galgar av trä 

– husgeråd och köksartiklar av trä 

– trästatyetter, prydnadsföremål i trä, marketeri och intarsia 

– lådor och skrin av trä för smycken, bestick och liknande artiklar 

– spolar inklusive spolar för garn o.d., bobiner, trådrullar och liknande artiklar av 
svarvat trä 
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– träramar för speglar och bilder 

– ramar för målardukar 

– träskodelar (t.ex. klackar och läster) 

– handtag för paraplyer, käppar och liknande 

– pipblock 

– andra artiklar av trä 
Omfattar inte: 

• tillverkning av reseffekter, jfr 15.120 

• tillverkning av skodon i trä, jfr 15.200 

• tillverkning av tändstickor, jfr 20.510 

• framställning av boetter till klockor, jfr 26.520 

• tillverkning av träspolar och bobiner som utgör delar av textilmaskiner, jfr 28.940 

• tillverkning av möbler av trä, jfr 31.0 

• tillverkning av träleksaker, jfr 32.400 

• tillverkning av borstar, kvastar och viskor, jfr 32.910 

• tillverkning av gravkistor, jfr 32.990 

16.293   Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
Omfattar: 

• bearbetning av naturkork, tillverkning av presskork 

• tillverkning av artiklar av naturkork och presskork, inklusive golvbeläggningar 

• tillverkning av flätor och produkter av flätningsmaterial: underlägg, mattor, skär-
mar, lådor o.d. 

• tillverkning av olika slags korgarbeten 
Omfattar inte: 

• tillverkning av möbler av rotting o.d., jfr 31.0 

• tillverkning av livräddningsutrustning av kork, jfr 32.990 

17   Pappers- och pappersvarutillverkning  
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av massa, papper och pappersvaror. Till-
verkningen av dessa varor grupperas tillsammans eftersom de representerar en serie 
av vertikalt sammanbundna processer. Många gånger utförs mer än en aktivitet i en 
och samma enhet.  
Det rör sig huvudsakligen om tre aktiviteter: Vid tillverkning av pappersmassa sepa-
reras cellulosafibrerna från annan substans i ved, eller upplösning av och borttagning 
av bläck i returpapper och små mängder reagens blandas i för att förstärka bind-
ningen av fibrerna. Vid tillverkning av papper matas pappersmassa ut på en finmas-
kig metalltrådsduk i rörelse så att ett kontinuerligt ark formas. Pappersvaror tillverkas 
av papper och andra material med hjälp av olika tekniker.  
Det kan vara tryck på pappersvarorna (t.ex. tapeter, presentpapper o.d.) men tryck-
ningen får inte vara huvudsyftet. 
Tillverkning av pappersmassa, papper och papp redovisas i 17.1, medan övriga 
grupper omfattar tillverkningen av vidare bearbetade papper och pappersvaror. 

17.1   Massa-, pappers- och papptillverkning  

17.11   Massatillverkning 
Denna undergrupp omfattar tillverkning av blekt eller oblekt pappersmassa: genom 
mekaniska, kemiska (upplösande eller icke upplösande) eller halvkemiska processer; 
massatillverkning med returpapper som råvara. 
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17.111   Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa 

17.112   Sulfatmassatillverkning 

17.113   Sulfitmassatillverkning 

17.12   Pappers- och papptillverkning 
Denna undergrupp omfattar tillverkning av papper och papp som är avsett att 
genomgå ytterligare industriell bearbetning. 

17.121   Tillverkning av tidnings- och journalpapper 

17.122   Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 

17.123   Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
Omfattar också:  

• tillverkning av kräppat eller plisserat papper 
Omfattar inte: 

• tillverkning av wellpapp och papp, jfr 17.211 

17.129  Övrig tillverkning av papper och papp 
Omfattar också:  

• beläggning, bestrykning, överdragning och impregnering av papper och papp 

• tillverkning av cellulosavadd och duk av cellulosafibrer 

• tillverkning av karbonpapper eller stencilpapper i rullar eller stora ark 
Omfattar inte: 

• tillverkning av vidare bearbetade varor av papper, papp eller massa, jfr 17.220, 17.230, 
17.240, 17.290 

• tillverkning av belagt eller impregnerat papper där beläggningen eller impregneringen är 
den huvudsakliga beståndsdelen, jfr gruppen i vilken tillverkningen av beläggningen eller 
impregneringen redovisas 

17.2   Tillverkning av pappers- och pappvaror  

17.21   Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar 

17.211  Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 

17.219  Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av kuvert, jfr 17.230 

• tillverkning av formpressade eller pressade varor av pappersmassa (t.ex. äggkartonger, 
formpressade plattor av pappersmassa), jfr 17.290 

17.22   Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 

17.220   Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
Omfattar: 

• tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper eller cellulosavadd: 

– rengöringspapper 

– näsdukar, handdukar och servetter 

– toalettpapper 

– sanitetsbindor och tamponger samt blöjor 

– bägare, assietter och brickor 

• tillverkning av vadd av textilmaterial och varor av vadd: sanitetsbindor och 
tamponger o.d. 

Omfattar inte:  

• tillverkning av vadd av cellulosa, jfr 17.129 
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17.23   Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 

17.230  Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
Omfattar:  

• tillverkning av tryck- och skrivpapper som är färdigt att användas 

• tillverkning av utskriftspapper för datorer som är färdigt att användas 

• tillverkning av självkopierande papper som är färdigt att användas  

• tillverkning av pappersstenciler och karbonpapper som är färdigt att användas 

• tillverkning av gummerat papper och klisterpapper som är färdigt att användas 

• tillverkning av kuvert, brevkort med klisterkant o.d. 

• tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. för utbildnings- och kommersiellt ändamål 
(anteckningsböcker, pärmar, kontorsböcker, bokföringsböcker, affärsformulär o.d.) 
när den tryckta informationen inte är det huvudsakliga kännetecknet 

• tillverkning av askar, påsar, fodral och mappar som innehåller en uppsättning av 
skrivmateriel av papper 

Omfattar inte:  

• tryckning av pappersvaror, jfr 18.1 

17.24   Tapettillverkning  

17.240   Tapettillverkning  
Omfattar:  

• tillverkning av papperstapeter och liknande väggbeklädnader inklusive 
vinylbelagda tapeter och textiltapeter 

Omfattar inte:  

• tillverkning av plasttapeter, jfr 22.230 

17.29   Tillverkning av andra pappers- och pappvaror  

17.290   Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
Omfattar:  

• tillverkning av etiketter 

• tillverkning av filtrerpapper och filtrerpapp  

• tillverkning av bobiner, spolar inklusive spolar för garn, tråd o.d. 

• tillverkning av äggkartonger och andra formpressade förpackningsartiklar av 
pappersmassa 

• tillverkning av krimskrams av papper 

• tillverkning av pappers- och papphålkort för användning i jacquardmaskiner 
Omfattar inte:  

• tillverkning av spelkort, jfr 32.400 

• tillverkning av spel och leksaker av papper eller papp, jfr 32.400 

18   Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar  
Denna huvudgrupp omfattar tryckning av produkter såsom dagstidningar, böcker, 
tidskrifter, blanketter för näringslivet, gratulationskort och annat material och till-
hörande stödtjänster såsom bokbindning, service i samband med tryckplåtar och 
digital bildbehandling. De stödverksamheter som omfattas här är en integrerad del av 
den grafiska industrin, och en produkt (en tryckplåt, en inbunden bok, en diskett eller 
en datafil) som är en integrerad del av den grafiska industrin är nästan alltid resultatet 
av verksamheten. 
De processer som används inom den grafiska produktionen omfattar en rad metoder 
för att överföra en bild från en plåt, skärm eller datafil till ett medium t.ex. papper, 
plast, metall, textilvaror eller trä. Den vanligaste metoden är att överföra bilder från en 
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plåt eller skärm till mediet genom litografi, djuptryck, screentryck och flexografi. Ofta 
används en datafil för att direkt "tvinga" utskriftsmekanismen att skapa bilden och 
man använder elektrostatisk och annan typ av utrustning (digital eller anslagsfri 
utskrift). 
Även om utgivning och tryckning ofta utförs av samma enhet (t.ex. en dagstidning) 
blir det allt ovanligare att dessa olika aktiviteter utförs på samma plats. 
Denna huvudgrupp omfattar också reproduktion av inspelningar såsom cd-skivor, 
videoinspelningar, programvara på diskett, band, skivor o.d. 
Huvudgruppen omfattar inte förlagsverksamhet (jfr avdelning J). 

18.1   Grafisk produktion 

18.11   Tryckning av dagstidningar 

18.110   Tryckning av dagstidningar 
Omfattar också:  

• tryckning av andra tidskrifter som utkommer minst fyra gånger i veckan 
Omfattar inte:  

• utgivning av tryckalster, jfr 58.1 

• fotokopiering av dokument, jfr 82.190 

18.12   Annan tryckning  

18.121   Tryckning av tidskrifter 
Omfattar:  

• tryckning av vecko- och månadstidningar och andra tidskrifter som utkommer 
mindre än fyra gånger i veckan 

18.122   Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
Omfattar:  

• tryckning av böcker och broschyrer, musik- och notmanuskript, kartor, atlaser, 
affischer, postrar, reklamkataloger, prospekt och andra tryckta reklamalster, fri-
märken, skattemärken, äganderättshandlingar, checkar och andra värdepapper, 
smarta kort, album, dagböcker, kalendrar och annat tryckt material som används 
inom affärslivet, skrivmaterial för privat bruk och annat tryckt material med hjälp 
av högtryck, offset, fotogravyr, flexografi, screentryck, andra tryckmetoder eller 
med stencilapparat, skrivare, präglingsmaskiner o.d., inklusive snabbutskrift 

• tryckning direkt på textilvaror, plast, glas, metall, trä och keramik 
Det tryckta materialet är normalt skyddat av copyright. 
Omfattar också:  

• tryckning av etiketter och lappar (litografi, djuptryck, flexografi, annan) 
Omfattar inte:  

• screentryck på textilier och beklädnadsvaror, jfr 13.300 

• tillverkning av skrivmaterial (anteckningsböcker, pärmar, kontorsböcker, bokföringsböcker, 
affärsformulär o.d.), där den tryckta informationen inte är det huvudsakliga kännetecknet, 
jfr 17.230 

• utgivning av tryckalster, jfr 58.1  
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18.13   Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)  

18.130   Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 
Omfattar:  

• sättning, typsättning, fotosättning, datainmatning före tryckning inklusive 
skanning och OCR (optisk teckenigenkänning), elektronisk ombrytning 

• beredning av datafiler för multimediatillämpningar (tryckning på papper, cd-rom, 
Internet) 

• framställning av plåtar inklusive fotosättning och plåtsättning (för tryckningspro-
cesserna högtryck och offset) 

• beredning av cylindrar: gravering och etsning av cylindrar för djuptryck 

• plåtberedning: "dator till tryckplåt" CPT (även polymerplåtar) 

• beredning av plåtar och färgämne för relieftryck eller högtryck 

• beredning av: 

– artistiska arbeten av teknisk karaktär t.ex. beredning av litografisk kalksten och 
stockar för träsnitt 

– material för presentationer, t.ex. overheadblad och annat presentationsmaterial 

– heloriginal, layoutskisser, dummies o.d. 

– produktion av korrektur 
Omfattar inte:  

• grafisk designverksamhet, jfr 74.102 

18.14   Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning   

18.140   Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning   
Omfattar:  

• bokbindning, montering av prover och tjänster efter tryckpress till stöd för grafisk 
produktion, t.ex. bindning och slutbearbetning av böcker, broschyrer, vecko- och 
månadstidningar, kataloger o.d. genom vikning, skärning och renskärning, sam-
mansättning, häftning, trådhäftning, limhäftning, skärning, tillverkning av omslag, 
klistring, kollationering, linnetrådshäftning, guldprägling; spiralbindning och bind-
ning med plasttråd 

• bindning och slutbehandling av tryckt papper eller tryckt kartong genom vikning, 
stämpling, borrning, stansning, perforering, prägling, ihopfästning, klistring, lami-
nering  

• slutbehandling av cd-rom 

• avslutande tjänster inför postexpediering såsom kundanpassning, förberedelse av 
kuvert 

• annan beredningsverksamhet såsom stansning, gravering, prägling, kopiering i 
blindskrift 

18.2   Reproduktion av inspelningar   

18.20   Reproduktion av inspelningar   

18.200   Reproduktion av inspelningar   
Omfattar:  

• reproduktion utifrån mastrar av grammofon- och cd-skivor samt band med musik 
eller andra ljudinspelningar 

• reproduktion utifrån masterkopior av skivor, cd-skivor och band med rörliga bil-
der och andra videoinspelningar 

• reproduktion utifrån masterkopior av datorprogram och data av skivor och band 
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Omfattar inte:  

• reproduktion av tryckalster, jfr 18.110, 18.121, 18.122 

• utgivning av programvara, jfr 58.2 

• produktion och distribution av rörliga bilder, videoband och filmer på dvd eller liknande 
media, jfr 59.110, 59.120, 59.130 

• reproduktion av spelfilmer för visning i biosalong, jfr 59.120 

• produktion av masterkopior av skivor eller ljudmaterial, jfr 59.200 

19   Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade  
 petroleumprodukter 
Denna huvudgrupp omfattar bearbetning av råolja och kol till användbara produkter. 
Den dominerande processen är oljeraffinering som innebär att råoljan separeras i olika 
oljeprodukter med hjälp av sådana metoder som krackning och destillation. Huvud-
gruppen omfattar också tillverkning för egen räkning av vanliga produkter (t.ex. koks, 
butan, propan, bensin, fotogen, eldningsolja o.d.) samt processtjänster (t.ex. raffinering 
efter kundens önskemål). 
Huvudgruppen omfattar framställning av gaser såsom etan, propan och butan som 
produkter från oljeraffinaderier.  
Framställning av gaser i andra enheter (jfr 20.140), industrigasframställning (jfr 20.110), ut-
vinning av naturgas (metan, etan, butan eller propan) (jfr 06.200) samt framställning av gas-
bränslen, annan än petroleumgas (t.ex. lysgas, vattengas, gengas, stadsgas) (jfr 35.210) ingår 
inte. Framställningen av petrokemiska produkter från oljeraffinaderier redovisas i huvud-
grupp 20. 

19.1   Tillverkning av stenkolsprodukter   

19.10   Tillverkning av stenkolsprodukter   

19.100   Tillverkning av stenkolsprodukter   
Omfattar:  

• drift av koksugnar 

• framställning av koks och halvkoks 

• framställning av beck och beckkoks 

• framställning av koksugnsgas 

• framställning av rå stenkols- och brunkolstjära 

• agglomerering av koks 
Omfattar inte:  

• tillverkning av stenkolsbriketter, jfr 19.200 

19.2   Petroleumraffinering   
Denna grupp omfattar framställning av flytande eller gasformiga bränslen eller andra 
produkter från råolja, bituminösa mineral eller deras fraktioneringsprodukter. Olje-
raffinering omfattar en eller fler av följande aktiviteter: fraktionering; destillering av 
råolja; och krackning. 

19.20   Petroleumraffinering 

19.200   Petroleumraffinering 
Omfattar:  

• framställning av motorbränsle: bensin, fotogen o.d. 

• framställning av bränsle: tunn, medeltjock och tjock eldningsolja samt raffinaderi-
gaser såsom etan, propan, butan o.d. 

• tillverkning av oljebaserade smörjoljor och smörjfetter, även med spillolja som 
råvara 
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• tillverkning av produkter för petrokemisk industri och för tillverkning av vägbe-
läggningar 

• tillverkning av diverse produkter: nafta, vaselin, paraffin, råvaselin o.d. 

• tillverkning av briketter av petroleumkoks 

• blandning av biobränslen, dvs. blandning av alkohol med olja (t.ex. gasohol) 
Omfattar också: 

• tillverkning av torvbriketter 

• tillverkning av bränslebriketter av stenkol och brunkol 

20   Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
Denna huvudgrupp omfattar omvandlingen av organiska och oorganiska råvaror i 
kemiska processer och formandet av produkter. Det görs skillnad mellan tillverk-
ningen av baskemikalier som omfattar första industrigruppen och produktion av 
mellan- och slutprodukter genom vidare bearbetning av baskemikalierna, vilket 
motsvarar de återstående verksamhetsgrupperna i denna näringsgren. 

20.1   Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster 
och syntetgummi i obearbetad form   

20.11   Industrigasframställning   

20.110   Industrigasframställning 
Omfattar:  

• tillverkning av kondenserade eller komprimerade industrigaser och medicinska 
gaser: 

– gaser som består av grundämnen 

– flytande eller komprimerad luft 

– köldmedelsgaser 

– blandade industrigaser 

– inerta gaser såsom koldioxid 

– isolergaser 
Omfattar inte:  

• utvinning av metan, etan, butan eller propan, jfr 06.200 

• framställning av gasbränslen såsom etan, butan eller propan i ett petroleumraffinaderi, jfr 
19.200 

• framställning av gasformiga bränslen av kol, avfall o.d., jfr 35.210 

20.12   Tillverkning av färgämnen   

20.120   Tillverkning av färgämnen   
Omfattar:  

• tillverkning av färgämnen och pigment, i naturlig form eller som koncentrat, av 
vilket material som helst 

Omfattar också:  

• tillverkning av produkter som används som fluorescerande blekmedel eller som 
luminoforer 

Omfattar inte:  

• tillverkning av beredda färgämnen och pigment, jfr 20.300 
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20.13   Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier   

20.130   Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier   
Omfattar:  

• tillverkning av kemiska ämnen (utom industrigaser och basmetaller) 

• tillverkning av oorganiska syror utom salpetersyra 

• tillverkning av alkalier, lutar och andra oorganiska baser utom ammoniak 

• tillverkning av andra oorganiska föreningar 

• rostning av svavelkis och andra naturliga järnsulfider 

• tillverkning av destillerat vatten 
Omfattar också:  

• anrikning av uran- och toriummalm 
Omfattar inte:  

• tillverkning av industrigaser, jfr 20.110 

• tillverkning av kvävegödselmedel och kväveföreningar, jfr 20.150 

• tillverkning av ammoniak, jfr 20.150 

• tillverkning av ammoniumklorid, jfr 20.150 

• tillverkning av kaliumnitriter och -nitrater, jfr 20.150 

• tillverkning av ammoniumkarbonater, jfr 20.150 

• tillverkning av aromatiskt destillerat vatten, jfr 20.530 

• tillverkning av basmetaller, jfr huvudgrupp 24 

20.14   Tillverkning av andra organiska baskemikalier   

20.140  Tillverkning av andra organiska baskemikalier   
Omfattar:  

• tillverkning av organiska baskemikalier: 

– acykliska kolväten, mättade eller omättade 

– cykliska kolväten, mättade eller omättade 

– acykliska och cykliska alkoholer 

– mono- och polykarboxylsyror, inklusive ättiksyra 

– andra föreningar med syrefunktionalitet inklusive aldehyder, ketoner, kinoner 
samt föreningar med tvåfaldig eller flerfaldig syrefunktionalitet 

– syntetisk glycerol 

– organiska föreningar med nitrogenfunktionalitet inklusive aminer 

– jäsning av sockerrör, majs o.d. för att framställa alkohol och estrar 

– andra organiska föreningar inklusive trädestillationsprodukter (t.ex. träkol) o.d.  

• tillverkning av syntetiska, aromatiska produkter 

• destillering av stenkolstjära 
Omfattar inte:  

• tillverkning av plaster i obearbetad form, jfr 20.160 

• tillverkning av syntetgummi i obearbetad form, jfr 20.170 

• tillverkning av obearbetad glycerol, jfr 20.410 

• tillverkning av eteriska oljor, jfr 20.530 

• tillverkning av salicylsyra och acetylsalicylsyra, jfr 21.100 
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20.15   Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter   

20.150   Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter   
Omfattar:  

• tillverkning av gödselmedel: 

– rena eller sammansatta kväve-, fosfor- och kaligödselmedel 

– urinämne, råa naturliga fosfater och råa naturliga kaliumsalter 

• tillverkning av närstående kväveprodukter: 

– salpetersyra och nitrersyra, ammoniak, ammoniumklorid, ammoniumkarbonat, 
kaliumnitriter och kaliumnitrater 

Omfattar också:  

• tillverkning av trädgårdsjord med torv som huvudsaklig beståndsdel 

• tillverkning av trädgårdsjordblandningar av naturlig jord, sand, lera och mineral  
Omfattar inte:  

• brytning av guano, jfr 08.910 

• tillverkning av lantbrukskemiska produkter såsom bekämpningsmedel, jfr 20.200 

20.16   Basplastframställning   

20.160   Basplastframställning 
Omfattar:  

• tillverkning av plaster i obearbetad form: 

– polymerer inklusive av eten, propen, styren, vinylklorid, vinylacetat och akryler 

– polyamider 

– fenoplaster och epoxihartser samt polyuretaner 

– alkydhartser och linjära esterhartser samt polyetrar 

– silikoner 

– jonbytare baserade på polymerer 
Omfattar också:  

• tillverkning av cellulosa och kemiska derivat därav 
Omfattar inte:  

• tillverkning av regenat- och syntetfibrer, -filament och -garn, jfr 20.600 

• sönderdelning av plastvaror, jfr 38.320 

20.17   Tillverkning av syntetiskt basgummi   

20.170   Tillverkning av syntetiskt basgummi   
Omfattar:  

• tillverkning av syntetgummi i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller 
remsor 

• tillverkning av blandningar av syntetgummi och naturgummi eller gummiliknande 
produkter (t.ex. balata) i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 

20.2   Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter   

20.20   Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter   

20.200   Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter   
Omfattar:  

• tillverkning av insekts-, svamp-, ogräsbekämpningsmedel, bekämpningsmedel mot 
gnagare, sniglar och kvalster samt biocider 

• tillverkning av groningshämmande och tillväxtreglerande medel 
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• tillverkning av desinfektionsmedel (för användning inom jordbruket och på annat 
håll) 

• tillverkning av övriga lantbrukskemiska produkter 
Omfattar inte:  

• tillverkning av kvävegödselmedel och kväveföreningar, jfr 20.150 

20.3   Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.   

20.30   Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.   

20.300   Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.    
Omfattar:  

• tillverkning av färg och fernissa, emaljlack och annan lack 

• tillverkning av beredda pigment, opakmedel och färger 

• tillverkning av icke frittad emalj- och glasmassa, engober samt liknande bered-
ningar 

• tillverkning av kitt 

• tillverkning av fogmassa och liknande icke värmebeständiga spackelmassor och 
beläggningsmedel 

• tillverkning av sammansatta organiska lösningsmedel och förtunningar 

• tillverkning av beredda färgborttagningsmedel 

• tillverkning av tryckfärg 
Omfattar inte:  

• tillverkning av färgämnen och pigment, jfr 20.120 

• tillverkning av bläck och tusch, jfr 20.590 

20.4   Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar   

20.41  Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel   

20.410   Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
Omfattar:  

• tillverkning av organiska ytaktiva ämnen 

• tillverkning av papper, vadd, filt o.d. med beläggning eller täckning av tvål eller 
rengöringsmedel 

• tillverkning av glycerol 

• tillverkning av tvål, utom kosmetikatvål 

• tillverkning av ytaktiva medel: 

– tvättmedel i fast eller flytande form 

– diskmedel 

– mjukningsmedel för textilier 

• tillverkning av rengörings- och polermedel: 

– medel för parfymering eller deodorisering av rum 

– konstgjorda och beredda vaxer 

– putsmedel och krämer för läder 

– polityrer och krämer för trä 

– polermedel för karosseri, glas och metall 

– skurpastor och skurpulver, inklusive papper, vadd o.d. som är belagda eller 
täckta av dessa 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av separata, kemiskt definierade föreningar, jfr 20.130, 20.140 

• tillverkning av glycerol, framställd på syntetisk väg, jfr 20.140 

• tillverkning av kosmetikatvål, jfr 20.420 

20.42   Tillverkning av parfymer och toalettartiklar   

20.420   Tillverkning av parfymer och toalettartiklar   
Omfattar:  

• tillverkning av parfymer och toalettmedel:  

– parfymer och luktvatten 

– preparat för skönhetsvård och makeup 

– solskyddsmedel samt medel för solbränna och brun-utan-sol-medel 

– preparat för manikyr och pedikyr 

– schampon, hårsprayer och preparat för permanentning och rakpermanentning 

– tandkrämer och preparat för munhygien inklusive preparat för fästande av 
tandproteser 

– rakpreparat, inklusive preparat att användas före och efter rakning 

– deodoranter och badsalter 

– hårborttagningsmedel 

• tillverkning av kosmetikatvål 
Omfattar inte:  

• utvinning och raffinering av eteriska oljor, jfr 20.530 

20.5   Tillverkning av andra kemiska produkter   
Denna grupp omfattar tillverkning av sprängämnen och pyrotekniska artiklar, lim, 
eteriska oljor och andra kemiska produkter t.ex. fotokemiska produkter (inklusive film 
och ljuskänsligt papper), sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratorie-
bruk o.d. 

20.51   Sprängämnestillverkning   

20.510   Sprängämnestillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av drivmedelskrut 

• tillverkning av sprängämnen och pyrotekniska artiklar, inklusive tändhattar, 
sprängkapslar, signalraketer o.d. 

Omfattar också:  

• tillverkning av tändstickor 

20.52   Tillverkning av lim  

20.520   Tillverkning av lim 
Omfattar:  

• tillverkning av lim och beredda klister, inklusive lim och klister baserat på gummi 
Omfattar inte:  

• tillverkning av gelatin och gelatinderivat, jfr 20.590 
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20.53   Tillverkning av eteriska oljor  

20.530   Tillverkning av eteriska oljor 
Omfattar:  
• tillverkning av extrakt från aromatiska naturprodukter 

• tillverkning av resinoider 

• tillverkning av blandningar av doftande produkter för tillverkning av parfymer 
eller mat 

Omfattar inte:  
• tillverkning av syntetiska, aromatiska produkter, jfr 20.140 

• tillverkning av parfymer och toalettmedel, jfr 20.420 

20.59   Tillverkning av övriga kemiska produkter  

20.590  Tillverkning av övriga kemiska produkter 
Omfattar:  
• tillverkning av fotografiska plåtar, fotografisk film, ljuskänsligt papper och andra 

ljuskänsliga, oexponerade material  

• tillverkning av kemiska preparat för fotografiskt bruk 

• tillverkning av gelatin och gelatinderivat 

• tillverkning av diverse produkter:  

– peptoner, peptonderivat, andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen 

– kemiskt modifierade oljor och fetter 

– material för appretur av textilier och läder 

– pulver och pastor för lödning (mjuk- och hård-) eller svetsning 

– betmedel för metaller 

– beredda tillsatsmedel för cement 

– aktivt kol, tillsatsmedel för smörjoljor, beredda vulkningsacceleratorer. 
katalysatorer och andra kemiska produkter för industriellt bruk 

– preparat för motverkande av knackning och frostskyddsmedel 

– vätskor för hydraulisk kraftöverföring 

– sammansatta reagenser för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk 
Omfattar också:  
• tillverkning av bläck och tusch 
Omfattar inte:  
• tillverkning av kemiskt definierade produkter i bulk, jfr 20.130, 20.140 

• tillverkning av destillerat vatten, jfr 20.130 

• tillverkning av organiska baskemikalier, jfr 20.140 

• tillverkning av tryckfärg, jfr 20.300 

• tillverkning av klister baserat på asfalt, jfr 23.999 

20.6   Konstfibertillverkning  

20.60   Konstfibertillverkning 

20.600   Konstfibertillverkning 
Omfattar:  
• tillverkning av fiberkabel av regenat- eller syntetfilament 

• tillverkning av syntet- eller regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på 
annat sätt beredda för spinning 

• tillverkning av enkelt syntet- eller regenatgarn inklusive högstyrkegarn 

• tillverkning av monofilament eller remsor av syntet- eller regenatmaterial 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av sytråd av konstfilament, jfr 13.100 

• tillverkning av garn av konststapelfibrer, jfr 13.100 

21   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läke-
medel. Omfattar också tillverkning av medicinska kemiska och botaniska produkter. 

21.1   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter  

21.10   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 

21.100   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
Omfattar:  

• tillverkning av medicinskt aktiva substanser som används i tillverkningen av läke-
medel p.g.a. sina farmakologiska egenskaper: antibiotika, basvitaminer, salicyl- och 
etylsalicylsyra o.d. 

• beredning av blod 
Omfattar också:  

• tillverkning av kemiskt rena sockerarter 

• beredning av körtlar och tillverkning av extrakt från körtlar o.d. 

21.2   Tillverkning av läkemedel  

21.20   Tillverkning av läkemedel 

21.200   Tillverkning av läkemedel 
Omfattar:  

• tillverkning av läkemedel: 

– immunsera och andra blodfraktioner 

– vacciner 

– diverse läkemedel inklusive homeopatiska preparat 

• tillverkning av kemiska preventivmedel för utvärtes bruk och hormonella preven-
tivmedel 

• tillverkning av medicinska diagnostiska preparat, inklusive graviditetstest 

• tillverkning av radioaktiva ämnen för in vivo-diagnostik 

• tillverkning av biotekniska läkemedel 
Omfattar också:  

• tillverkning av medicinsk impregnerad vadd, gas, bandage, förband o.d. 

• beredning av botaniska produkter (slipning, sortering, malning) för farmaceutisk 
användning 

Omfattar inte:  

• tillverkning av örtteer (mynta, verbena, kamomill o.d.), jfr 10.830 

• tillverkning av tandfyllningsmedel och tandcement, jfr 32.501 

• tillverkning av bencement, jfr 32.501 

• tillverkning av operationsdukar, jfr 32.501 

• partihandel med läkemedel, jfr 46.460 

• detaljhandel med läkemedel, jfr 47.730 

• forskning och utveckling av läkemedel och biotekniska läkemedel, jfr 72.1 

• förpackning av läkemedel mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 82.920 
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22   Tillverkning av gummi- och plastvaror 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av gummi- och plastvaror. Huvudgruppen 
kännetecknas av den råvara som används i tillverkningsprocessen. Detta innebär dock 
inte att tillverkningen av alla produkter av dessa material redovisas här. 

22.1   Tillverkning av gummivaror  

22.11   Tillverkning av däck och slangar; regummering 

22.110   Tillverkning av däck och slangar; regummering 
Omfattar:  
• tillverkning av gummidäck för fordon, utrustning, mobila maskiner, flygplan, lek-

saker, möbler samt för andra användningsområden: 
– luftfyllda däck 
– massivdäck och halvmassivdäck 

• tillverkning av innerslangar för däck 
• tillverkning av utbytbara slitbanor, fälgband, lager för regummeringsslitbanor för 

regummering av däck o.d. 
• regummering och reparation av däck 
Omfattar inte:  
• tillverkning av material för lagning av slangar, jfr 22.190 
• lagning, montering eller byte av däck och slangar, jfr 45.204 

22.19   Annan gummivarutillverkning 

22.190   Annan gummivarutillverkning 
Omfattar:  
• tillverkning av andra varor av natur- eller syntetgummi, ovulkat, vulkat eller 

härdat: 
– plattor, duk, remsor, stavar, profiler av gummi 
– rör, ledningar och slangar 
– transportband och drivremmar av gummi 
– hygieniska artiklar av gummi: kondomer, nappar, varmvattenflaskor o.d. 
– beklädnadsvaror av gummi (endast sammanklistrade inte sydda) 
– gummisulor och andra gummidelar till skodon 
– tråd och linor av gummi 
– gummibehandlade garn och vävnader 
– ringar, kopplingar och packningar av gummi 
– valsbeläggningar av gummi 
– uppblåsbara gummimadrasser 
– uppblåsbara ballonger 

• tillverkning av gummiborstar 
• tillverkning av pipmunstycken av hårdgummi 
• tillverkning av kammar, hårnålar, hårrullar o.d. av hårdgummi 
Omfattar också:  
• tillverkning av reparationsmaterial av gummi 
• tillverkning av textilväv som är impregnerad, belagd, täckt eller laminerad med 

gummi där gummi är den huvudsakliga beståndsdelen 
• tillverkning av gummimadrasser för vattensängar 
• tillverkning av badmössor och förkläden av gummi 
• tillverkning av våtdräkter och dykardräkter av gummi 
• tillverkning av sexartiklar av gummi 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av kordväv, jfr 13.960 

• tillverkning av kläder av elastiskt tyg, jfr 14.140, 14.190 

• tillverkning av skodon av gummi, jfr 15.200 

• tillverkning av lim och klister baserat på gummi, jfr 20.520 

• tillverkning av lager för regummeringsslitbanor, jfr 22.110 

• tillverkning av uppblåsbara flottar och båtar, jfr 30.110, 30.120 

• tillverkning av madrasser av cellgummi utan överdrag, jfr 31.030 

• tillverkning av sportartiklar av gummi, utom kläder, jfr 32.300 

• tillverkning av spel och leksaker av gummi (inklusive badbassänger för barn, uppblåsbara 
gummibåtar för barn, uppblåsbara djur, bollar o.d. av gummi), jfr 32.400 

• regenerering av gummi, jfr 38.320 

22.2   Plastvarutillverkning  
Denna grupp omfattar bearbetning av nya eller använda (dvs. återanvända) plaster till 
mellanprodukter eller slutprodukter, med hjälp av processer som formpressning; 
strängsprutning; formsprutning; formblåsning; och gjutning. För de flesta av dessa är 
produktionsprocessen sådan att en stor mängd produkter kan tillverkas. 

22.21   Tillverkning av plasthalvfabrikat 

22.210   Tillverkning av plasthalvfabrikat 
Omfattar:  

• tillverkning av halvfabrikat till plastprodukter: 

– plattor, duk, klossar, film, folie, remsor o.d. av plast (vare sig självhäftande eller 
inte) 

Omfattar också: 

• tillverkning av helfabrikat i plast: 

– rör, ledningar och slangar av plast; kopplingar till slangar och rör 

– cellofanfilm eller -duk 
Omfattar inte:  

• tillverkning av plaster i obearbetad form, jfr 20.160  

• tillverkning av varor av syntetiskt eller naturgummi, jfr 22.1 

22.22   Plastförpackningstillverkning 

22.220   Plastförpackningstillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av plastartiklar för förpackning av varor: 

– bärkassar, påsar, säckar, kärl, askar, lådor, damejeanner, flaskor o.d. av plast 
Omfattar också: 

• tillverkning av proppar, kapsyler o.d. av plast 
Omfattar inte:  

• tillverkning av reseffekter av plast, jfr 15.120 
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22.23   Byggplastvarutillverkning 

22.230   Byggplastvarutillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av byggvaror av plast: 

– dörrar, fönster, karmar, fönsterluckor, rullgardiner, persienner, jalusier och 
markiser samt golvlister av plast 

– tankar, cisterner 

– golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar, i form av 
plattor o.d. 

– sanitetsgods av plast såsom badkar, duschar, tvättställ, klosettskålar, 
spolcisterner o.d. 

• tillverkning av motståndskraftiga golvbeläggningar såsom vinyl, linoleum o.d. 
Omfattar också: 

• tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av plast 

22.29   Annan plastvarutillverkning 

22.290   Annan plastvarutillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av glas, servisdelar, bestick o.d. köksartiklar och toalettartiklar av plast 

• tillverkning av olika plastvaror: 

– huvudbonader, isolerdetaljer, delar till belysningsarmatur, kontors- och skol-
materiel, beklädnadsvaror (endast sammanklistrade ej sydda), möbeldetaljer, 
statyetter, drivremmar och transportband, självhäftande plasttejp, skoläster av 
plast, cigarr- och cigaretthållare av plast, kammar, papiljotter av plast, 
krimskrams av plast o.d. 

Omfattar inte:  

• tillverkning av reseffekter av plast, jfr 15.120 

• tillverkning av skodon av plast, jfr 15.200  

• tillverkning av plastmöbler, jfr 31.011, 31.021, 31.090 

• tillverkning av madrasser av cellplast utan överdrag, jfr 31.030  

• tillverkning av sportartiklar av plast, jfr 32.300 

• tillverkning av spel och leksaker av plast, jfr 32.400 

• tillverkning av medicinsk och dental utrustning av plast, jfr 32.501 

• tillverkning av varor av plast för oftalmologiskt bruk, jfr 32.501 

• tillverkning av skyddshjälmar av plast och annan personlig skyddsutrustning av plast, jfr 
32.990 

23   Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkningsaktiviteter som alla rör ett enda ämne av 
mineraliskt ursprung. Huvudgruppen omfattar tillverkning av glas och glasvaror 
(t.ex. planglas, ihåligt glas, glasfiber, tekniska glasvaror o.d.), keramik, kakelplattor 
och tegelprodukter, samt cement och gips från råvara till färdig produkt. Tillverk-
ningen av sten för byggnads- och prydnadsändamål och andra mineralprodukter 
ingår också i denna huvudgrupp. 
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23.1   Glas- och glasvarutillverkning   

23.11   Framställning av planglas 

23.110   Framställning av planglas 
Omfattar:  

• tillverkning av planglas inklusive färgat och tonat planglas samt planglas med 
trådinlägg 

23.12   Bearbetning av planglas 

23.120   Bearbetning av planglas 
Omfattar:  

• tillverkning av härdat eller laminerat planglas 

• tillverkning av speglar av glas 

• tillverkning av flerväggiga isolerrutor av glas 

23.13   Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 

23.130   Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
Omfattar:  

• tillverkning av flaskor och andra behållare av glas eller kristall 

• tillverkning av dricksglas och andra hushållsartiklar av glas eller kristall 

• tillverkning av glasvaror för prydnadsändamål 
Omfattar inte:  

• tillverkning av leksaker av glas, jfr 32.400 

23.14   Tillverkning av glasfiber 

23.140   Tillverkning av glasfiber 
Omfattar:  

• tillverkning av glasfiber inklusive glasull och icke vävda produkter av glasfiber 
Omfattar inte:  

• tillverkning av vävnader av glasgarn, jfr 13.200 

• tillverkning av optiska fiberkablar för dataöverföring eller direktöverföring av bilder, jfr 
27.310 

23.19   Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 

23.190   Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 
Omfattar:  

• tillverkning av laboratorieartiklar, hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas 

• tillverkning av glas till ur, optiska glas och icke optiskt bearbetade optiska element 

• tillverkning av glasvaror som används i oäkta smycken 

• tillverkning av glasisolatorer och isolerdetaljer av glas 

• tillverkning av glashöljen till lampor 

• tillverkning av glasstatyetter 

• tillverkning av trottoarplattor av glas 

• tillverkning av glas i stänger, stavar och rör 
Omfattar inte:  

• tillverkning av optiskt bearbetade optiska element av glas, jfr 26.700 

• tillverkning av injektionssprutor, jfr 32.501 
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23.2   Tillverkning av eldfasta produkter   

23.20   Tillverkning av eldfasta produkter   

23.200   Tillverkning av eldfasta produkter   
Omfattar:  

• tillverkning av eldfast murbruk, betong o.d. 

• tillverkning av eldfasta keramiska varor: 

– värmeisolerande keramiska varor av kiseldioxidhaltigt fossilmjöl 

– eldfasta murstenar, block, kakelplattor o.d. 

– retorter, deglar, mufflar, munstycken, rör o.d. 
Omfattar också:  

• tillverkning av artiklar som innehåller magnesit, dolomit eller kromit 

23.3   Tillverkning av byggmaterial av lergods   

23.31   Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor   

23.310   Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor   
Omfattar:  

• tillverkning av icke eldfasta keramiska väggplattor och plattor för eldstäder, 
mosaikplattor o.d. 

• tillverkning av icke eldfasta trottoarplattor o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av konstgjord sten (t.ex. konstgjord marmor), jfr 22.230 

• tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 23.200 

• tillverkning av keramiska murstenar och takpannor, jfr 23.320 

23.32   Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel  

23.320   Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
Omfattar:  

• tillverkning av icke eldfasta byggmaterial av lergods: 

– keramiska murstenar, takpannor, skorstenspipor och rökhuvar, rör, rännor o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 23.200 

• tillverkning av icke byggnadstekniska icke eldfasta keramiska varor, jfr 23.4 

23.4   Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter   

23.41   Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar   

23.410   Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar   
Omfattar:  

• tillverkning av muggar, servisdelar o.d. samt andra hushålls- och toalettartiklar av 
keramiskt material  

• tillverkning av statyetter och andra keramiska prydnadsföremål 
Omfattar inte:  

• tillverkning av oäkta smycken, jfr 32.130 

• tillverkning av leksaker av keramiskt material, jfr 32.400 
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23.42   Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar   

23.420   Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar   
Omfattar:  

• tillverkning av keramiska sanitetsartiklar t.ex. handfat, badkar, bidéer, wc-stolar 
o.d. 

• tillverkning av andra keramiska fasta installationer 
Omfattar inte:  

• tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 23.200 

• tillverkning av keramiskt byggmaterial, jfr 23.3 

23.43   Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.   

23.430   Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.   
Omfattar:  

• tillverkning av elektriska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt material 
Omfattar inte:  

• tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 23.200 

23.44   Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter   

23.440   Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter   
Omfattar:  

• tillverkning av keramiska magneter och ferritmagneter 

• tillverkning av keramiska laboratorieartiklar, kemiska produkter och industripro-
dukter 

Omfattar inte:  

• tillverkning av konstgjord sten (t.ex. konstgjord marmor), jfr 22.230 

• tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 23.200  

• tillverkning av keramiskt byggmaterial, jfr 23.3 

23.49   Tillverkning av andra keramiska produkter   

23.490   Tillverkning av andra keramiska produkter  
Omfattar:  

• tillverkning av keramiska krukor, burkar och liknande av sådant slag som används 
för transport eller förpackning av varor 

Omfattar inte:  

• tillverkning av keramiska sanitetsartiklar, jfr 23.420 

• tillverkning av konstgjorda tänder, jfr 32.502 

23.5   Tillverkning av cement, kalk och gips   

23.51   Tillverkning av cement   

23.510   Tillverkning av cement   
Omfattar:  

• tillverkning av cementklinker och hydraulisk cement inklusive portlandcement, 
aluminatcement, slaggcement och superfosfatcement 

Omfattar inte:  

• tillverkning av murbruk, betong o.d. som är eldfast, jfr 23.200 

• tillverkning av betong och murbruk som är färdigblandad och torrblandad, jfr 23.630, 
23.640 

• tillverkning av varor av cement, jfr 23.690 

• tillverkning av tandcement, jfr 32.501 
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23.52   Tillverkning av kalk och gips   

23.520   Tillverkning av kalk och gips   
Omfattar:  

• tillverkning av osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk 

• tillverkning av gips (stucco) av bränt gipsmineral 
Omfattar också:  

• tillverkning av bränd dolomit 
Omfattar inte:  

• tillverkning av varor av gips, jfr 23.620, 23.690  

23.6   Tillverkning av varor av betong, cement och gips   

23.61   Tillverkning av betongvaror för byggändamål  

23.610   Tillverkning av betongvaror för byggändamål 
Omfattar:  

• tillverkning av artiklar av förtillverkad betong, cement eller konstgjord sten för 
användning i byggnadsverksamhet: 

– takpannor, stenplattor o.d., murstenar, skivor, plattor, rör, pelare o.d. 

• tillverkning av monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anlägg-
ningsarbeten, av cement, betong eller konstgjord sten 

23.62   Tillverkning av gipsvaror för byggändamål  

23.620  Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
Omfattar:  

• tillverkning av gipsvaror för användning inom byggnadsverksamhet: 

– skivor, plattor o.d. 

23.63   Tillverkning av fabriksblandad betong  

23.630   Tillverkning av fabriksblandad betong 
Omfattar:  

• tillverkning av betong och murbruk som är färdigblandad och torrblandad 
Omfattar inte:  

• tillverkning av eldfasta murbruk, jfr 23.200 

23.64   Tillverkning av murbruk  

23.640   Tillverkning av murbruk 
Omfattar:  

• tillverkning av pulvriserat murbruk 
Omfattar inte:  

• tillverkning av eldfasta murbruk, jfr 23.200  

• tillverkning av torrblandad betong och murbruk, jfr 23.630 

23.65   Tillverkning av fibercementvaror 

23.650  Tillverkning av fibercementvaror 
Omfattar:  

• tillverkning av byggmaterial av vegetabiliska ämnen (träull, halm, vass, säv) 
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel 

• tillverkning av varor av asbestcement eller av cellulosacement e.d.: 

– korrugerade skivor, andra skivor, takpannor, rör, cisterner, tråg, handfat, 
tvättställ, krukor, möbler, fönsterkarmar o.d. 
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23.69   Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips   

23.690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips   
Omfattar:  

• tillverkning av andra varor av betong, gips, cement eller konstgjord sten: 

– statyer, möbler, bas- och högreliefer, vaser, blomkrukor o.d. 

23.7   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten     

23.70   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 

23.701   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål 
Omfattar:  

• huggning, formning, sågning och annan bearbetning av sten till block, plattor, 
gatsten, kantsten, trottoarsten, taksten och liknande stenvaror 

Omfattar inte:  

• verksamheter som utförs av stenbrottsarbetare, t.ex. framställning av grovhuggen sten, jfr 
08.110 

• tillverkning av kvarnstenar, slipstenar och liknande produkter, jfr 23.9 

23.709   Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål 
Omfattar:  

• huggning, formning, sågning och annan bearbetning av sten till gravvårdar, orna-
ment och liknande 

Omfattar inte:  

• verksamheter som utförs av stenbrottsarbetare, t.ex. framställning av grovhuggen sten, jfr 
08.110 

• tillverkning av kvarnstenar, slipstenar och liknande produkter, jfr 23.9 

23.9   Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter     

23.91   Slipmedelstillverkning 

23.910   Slipmedelstillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av kvarnstenar, brynstenar, polerstenar och naturliga eller konstgjorda 
slipmedel på ett stöd, inklusive slipmedel på ett mjukt underlag (t.ex. sandpapper) 

23.99   Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter     

23.991   Tillverkning av varor av sten- och mineralull     
Omfattar:  

• tillverkning av mineraliska isoleringsmaterial: 

– slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, expanderade 
leror och liknande värmeisolerande, ljudisolerande eller ljudabsorberande 
material 

23.999   Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter     
Omfattar:  

• tillverkning av friktionsmaterial och omonterade friktionsmaterialartiklar med 
mineral- eller cellulosabas 

• tillverkning av varor av olika mineralämnen: 

– bearbetad glimmer och varor av glimmer, torv, grafit (ej elektriska artiklar) o.d.  

• tillverkning av artiklar av asfalt eller liknande material, t.ex. asfaltbaserat klister, 
beck av stenkolstjära o.d. 

• tillverkning av kol- och grafitfibrer och -produkter (utom elektroder och elektriska 
tillämpningar) 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av glasull och varor av glasull, jfr 23.140 

• tillverkning av grafitelektroder, jfr 27.900 

• tillverkning av kol- eller grafitpackningar, jfr 28.290 

24 Stål- och metallframställning 
Denna huvudgrupp omfattar smältning och/eller raffinering av järn och icke-järn-
metaller från malm, tackjärn eller skrot med hjälp av metoder inom elektrometallurgin 
och annan processmetallurgi. Huvudgruppen omfattar även tillverkning av metalle-
geringar och superlegeringar genom att tillföra andra kemiska ämnen till rena me-
taller. Produkten av smältning och raffinering, vanligen i form av göt, används för 
valsning, dragning och strängpressning för att framställa plattor, plåt, band, stång, 
tråd, rör och ihåliga profiler, samt i smält form för att framställa gjutgods och andra 
basmetallvaror. 

24.1   Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
Denna grupp omfattar direktreduktion av järnmalm, framställning av tackjärn i smält 
eller i fast form, omvandling av tackjärn till stål, framställning av ferrolegeringar och 
stål. 

24.10   Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

24.100   Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar  
Omfattar:  

• drift av masugnar, stålkonvertrar, valsverk och färdigvalsverk 

• framställning av tackjärn och spegeljärn i tackor, block eller andra obearbetade 
former 

• framställning av ferrolegeringar 

• framställning av produkter av järn genom direktreduktion av järn och andra 
porösa järnbaserade produkter 

• tillverkning av järn av exceptionell renhet genom elektrolys eller annan kemisk 
process 

• omsmältning av skrotgöt av järn eller stål 

• framställning av granulerat järn och järnpulver 

• framställning av göt eller andra obearbetade former av stål 

• framställning av halvfabrikat av stål 

• framställning av varmvalsade och kallvalsade platta produkter av stål 

• framställning av varmvalsad stång av stål 

• framställning av varmvalsade öppna profiler av stål 

• framställning av spont av stål och svetsade öppna profiler av stål 

• framställning av material för järnvägsräls av stål 
Omfattar inte:  

• kalldragning av stång, jfr 24.310 
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24.2   Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 

24.20   Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 

24.200   Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
Omfattar:  

• tillverkning av sömlösa rör med runt eller icke runt tvärsnitt och ämnen med 
cirkulärt tvärsnitt, för fortsatt bearbetning genom varmvalsning, varmpressning 
eller andra varma processer av en mellanprodukt som kan vara stång eller billets 
som framställts genom varmvalsning eller stränggjutning  

• tillverkning av sömlösa precisionsrör och andra av varmvalsade eller varmsträng-
pressade ämnen genom vidare bearbetning genom kalldragning eller kallvalsning 
av rör med runt tvärsnitt och genom enbart kallvalsning för rör med icke runt 
tvärsnitt och ihåliga profiler 

• tillverkning av svetsade rör med en yttre diameter som överstiger 406,4 mm, kall-
formade av varmvalsade platta produkter och svetsade på längden eller i spiral 

• tillverkning av svetsade rör med en yttre diameter om 406,4 mm eller mindre med 
runt tvärsnitt genom kall- eller varmformning av kall- eller varmvalsade platta 
produkter och svetsade på längden eller i spiral och med icke runt tvärsnitt genom 
kall- eller varmformning av varm- eller kallpressade produkter som svetsats på 
längden 

• tillverkning av svetsade precisionsrör med en yttre diameter om 406,4 mm eller 
mindre genom varm- eller kallformning av kall- eller varmpressade produkter och 
svetsade på längden levererade som svetsade eller vidare bearbetade, genom kall-
dragning eller kallvalsning eller kallformning till rör med icke runt tvärsnitt 

• tillverkning av planflänsar och flänsar med smidda kammar genom bearbetning av 
varmvalsade platta produkter av stål 

• tillverkning av svetsbara rördelar, såsom knärör och reduktioner genom smidning 
av varmvalsade sömlösa stålrör 

• gängade rördelar av stål 
Omfattar inte:  

• tillverkning av sömlösa rör av centrifugalgjutet stål, jfr 24.520 

24.3   Annan primärbearbetning av stål 
Denna grupp omfattar tillverkning av andra produkter genom kalla processer för 
bearbetning av stål. 

24.31   Tillverkning av kalldragen stålstång 

24.310   Tillverkning av kalldragen stålstång 
Omfattar:  

• tillverkning av stålstång och profiler genom kalldragning, slipning och svarvning 
Omfattar inte:  

• tråddragning, jfr 24.340 

24.32   Tillverkning av kallvalsade stålband 

24.320   Tillverkning av kallvalsade stålband 
Omfattar:  

• tillverkning av överdragna och icke överdragna valsade platta produkter, i rullar 
eller i raka längder med en bredd av mindre än 600 mm, genom kall omvalsning av 
varmvalsade platta produkter 



Innehållsbeskrivningar  Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

160 Statistiska centralbyrån 

24.33   Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 

24.330   Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
Omfattar:  
• tillverkning av öppna profiler av valsade platta produkter genom stegvis formning 

i ett valsverk eller falsning i en press 
• tillverkning av kallformad eller kallpressad durkplåt och sandwichelement 

24.34   Tillverkning av kalldragen ståltråd 

24.340   Tillverkning av kalldragen ståltråd 
Omfattar:  
• tillverkning av dragen ståltråd genom kalldragning av stålstång 
Omfattar inte:  
• dragning av stång och profiler av stål, jfr 24.310 
• tillverkning av härledda trådprodukter, jfr 25.930 

24.4   Framställning av andra metaller än järn 

24.41   Framställning av ädla metaller 

24.410   Framställning av ädla metaller 
Omfattar:  
• framställning av ädla basmetaller: 

– framställning och raffinering av obearbetade eller bearbetade ädla metaller: 
guld, silver, platina o.d. utifrån malm och skrot 

• framställning av ädelmetallegeringar 
• framställning av halvfabrikat av ädla metaller 
• framställning av silver för plätering av oädla metaller 
• framställning av guld för plätering av oädla metaller eller silver 
• framställning av platina och metaller i samma grupp som platina för plätering av 

guld, silver eller oädla metaller 
Omfattar också:  
• tillverkning av tråd av dessa metaller genom dragning 
• tillverkning av folielaminat av ädla metaller 
Omfattar inte:  
• gjutning av andra metaller än järn, jfr 24.530, 24.540 
• tillverkning av smycken av ädelmetall, jfr 32.120 

24.42   Framställning av aluminium 

24.420   Framställning av aluminium 
Omfattar:  
• framställning av aluminium utifrån aluminiumoxid 
• framställning av aluminium genom elektrolytisk raffinering av aluminiumavfall 

och -skrot 
• framställning av aluminiumlegeringar 
• framställning av halvfabrikat av aluminium 
Omfattar också:  
• tillverkning av tråd av dessa metaller genom dragning 
• framställning av aluminiumoxid 
• framställning av aluminiumfolie 
• tillverkning av folielaminat av aluminium med aluminiumfolie som huvudsaklig 

beståndsdel 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 161 

Omfattar inte:  
• gjutning av andra metaller än järn, jfr 24.530, 24.540 

24.43   Framställning av bly, zink och tenn 

24.430  Framställning av bly, zink och tenn 
Omfattar:  
• framställning av bly, zink och tenn utifrån malm 

• framställning av bly, zink och tenn genom elektrolytisk raffinering av bly-, zink- 
och tennavfall och -skrot 

• framställning av bly-, zink- och tennlegeringar  

• framställning av halvfabrikat av bly, zink och tenn 
Omfattar också:  
• tillverkning av tråd av dessa metaller genom dragning 

• framställning av tennfolie 
Omfattar inte:  
• gjutning av andra metaller än järn, jfr 24.530, 24.540  

24.44   Framställning av koppar 

24.440   Framställning av koppar 
Omfattar:  
• framställning av koppar utifrån malm 

• framställning av koppar genom elektrolytisk raffinering av kopparavfall och -skrot 

• framställning av kopparlegeringar 

• tillverkning av smälttråd eller smältlameller 

• framställning av halvfabrikat av koppar 
Omfattar också:  
• tillverkning av tråd av dessa metaller genom dragning 
Omfattar inte:  
• gjutning av andra metaller än järn, jfr 24.530, 24.540  

24.45   Framställning av andra metaller 

24.450   Framställning av andra metaller 
Omfattar:  
• framställning av krom, mangan, nickel o.d. utifrån malm eller oxid 

• framställning av krom, mangan, nickel o.d. genom elektrolytisk och 
aluminotermisk raffinering av krom-, mangan-, nickel- o.d. avfall och -skrot 

• framställning av legeringar av krom, mangan, nickel o.d.  

• framställning av halvfabrikat av krom, mangan, nickel o.d. 

• framställning av skärsten av nickel 
Omfattar också:  
• tillverkning av tråd av dessa metaller genom dragning  
Omfattar inte:  
• gjutning av andra metaller än järn, jfr 24.530, 24.540  

24.46   Tillverkning av kärnbränsle  

24.460   Tillverkning av kärnbränsle  
Omfattar:  
• framställning av uranmetall utifrån pechblände eller andra malmer 

• smältning och raffinering av uran 
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24.5   Gjutning av metall 
Denna grupp omfattar tillverkning av halvfabrikat och olika gjutgods genom en 
gjutningsprocess. 

Gruppen omfattar inte gjutning av färdigt gjutgods såsom pannor och radiatorer (jfr 25.210); 
gjutna hushållsartiklar (jfr 25.999). 

24.51   Gjutning av järn 

24.510   Gjutning av järn 
Omfattar:  

• gjutning av halvfabrikat av järn 

• gjutning av gjutgods av gråjärn 

• gjutning av gjutgods av segjärn 

• gjutning av produkter av aducerjärn 

• tillverkning av rör och ihåliga profiler samt av rörkopplingar av gjutjärn 

24.52   Gjutning av stål 

24.520   Gjutning av stål 
Omfattar:  

• gjutning av halvfabrikat av stål 

• gjutning av gjutgods av stål 

• tillverkning av sömlösa stålrör genom centrifugalgjutning  

• tillverkning av rörkopplingar av gjutstål 

24.53   Gjutning av lättmetall 

24.530   Gjutning av lättmetall 
Omfattar:  

• gjutning av halvfabrikat av aluminium, magnesium, titan, zink o.d. 

• gjutning av gjutgods av lättmetall 

24.54   Gjutning av andra metaller 

24.540   Gjutning av andra metaller 
Omfattar:  

• gjutning av gjutgods av tungmetall 

• gjutning av gjutgods av ädelmetall 

• formgjutning av gjutgods av andra metaller 

25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av "rena" metallvaror (t.ex. delar, kar och 
metallstommar) vanligen med en statisk, oflyttbar funktion i motsats till de följande 
huvudgrupperna 26 - 30, som omfattar tillverkning av kombinationer eller ihopmonte-
ringar av sådana metallvaror (ibland med andra material) i form av mer komplexa 
enheter som fungerar med hjälp av rörliga delar om de helt enkelt inte är elektriska, 
elektroniska eller optiska. 
Tillverkning av vapen och ammunition ingår också i huvudgruppen. 
Huvudgruppen omfattar inte specialiserade reparations- och underhållsaktiviteter, jfr 33.1; 
specialiserad installation i byggnader av varor tillverkade i denna huvudgrupp, t.ex. pannor för 
centraluppvärmning, jfr 43.221. 
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25.1   Byggnadsmetallvarutillverkning 
Denna grupp omfattar tillverkning av byggnadsmetallvaror (t.ex. metallstommar eller 
-delar för byggande). 

25.11   Tillverkning av metallstommar och delar därav 

25.110   Tillverkning av metallstommar och delar därav 
Omfattar:  

• tillverkning av metallstommar och skelett för byggande och delar därav (torn, 
master, takstolar, broar o.d.) 

• tillverkning av industriella strukturer av metall (stommar för masugnar, lyftutrust-
ning materialhanteringsutrustning o.d.) 

• tillverkning av monteringsfärdiga hus huvudsakligen av metall: 

– byggbaracker, utställningsmoduler o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av delar till ångpannor för fartyg eller kraftverk, jfr 25.300 

• tillverkning av monterad stationär järnvägsmateriel, jfr 25.999 

• tillverkning av fartygssektioner, jfr 30.110 

25.12   Tillverkning av dörrar och fönster av metall 

25.120   Tillverkning av dörrar och fönster av metall 
Omfattar:  

• tillverkning av dörrar, fönster och karmar till dessa, fönsterluckor samt grindar av 
metall 

• skiljeväggar av metall att fästas i golvet 

25.2   Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
Denna grupp omfattar tillverkning av tankar, pannor och radiatorer för centralupp-
värmning. 

25.21   Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 

25.210  Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av elektriska ugnar och varmvattenberedare för hushållsbruk, jfr 27.510 

25.29  Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 

25.290   Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
Omfattar:  

• tillverkning av reservoarer, tankar och liknande behållare av metall, av en typ som 
normal installeras som en fast installation för lagring eller framställning 

• tillverkning av metallbehållare för komprimerad eller kondenserad gas 
Omfattar inte:  

• tillverkning av fat, dunkar, burkar, hinkar, boxar av en typ som normalt används för frakt 
och packning av varor (med en storlek inte överstigande 300 l), jfr 25.910, 25.920 

• tillverkning av transportcontainrar, jfr 29.200 

• tillverkning av stridsvagnar (bepansrade militärfordon), jfr 30.400 
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25.3   Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centralupp-
värmning 

25.30   Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centralupp-
värmning  

25.300   Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centralupp-
värmning  

Omfattar:  
• tillverkning av ånggeneratorer (för vattenånga och andra ångor) 
• tillverkning av hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer: 

– kondensorer, förvärmare, överhettare, ångsamlare och ångackumulatorer 
• tillverkning av kärnreaktorer, utom isotopseparatorer 
• tillverkning av delar till ångpannor för fartyg eller kraftverk 
Omfattar också:  
• byggande av rörledningssystem omfattande vidare bearbetning av rör i allmänhet 

för att tillverka tryckledningar eller rörledningssystem tillsammans med dimensio-
nerings- och konstruktionsarbetet 

Omfattar inte:  
• tillverkning av pannor för centraluppvärmning och radiatorer, jfr 25.210 
• tillverkning av kombinerade pannor och turbiner, jfr 28.110 
• tillverkning av isotopseparatorer, jfr 28.990 

25.4   Tillverkning av vapen och ammunition 

25.40   Tillverkning av vapen och ammunition  

25.400   Tillverkning av vapen och ammunition  
Omfattar:  
• tillverkning av tunga vapen (artilleri, kanonvagnar, utskjutningsanordning för 

raketer, torpedtuber, tunga maskingevär) 
• tillverkning av handeldvapen (revolvrar, gevär, lätta maskingevär) 
• tillverkning av gasgevär och gaspistoler 
• tillverkning av ammunition för militärt bruk 
Omfattar också:  
• tillverkning av eldvapen och ammunition för användning i jakt eller idrottsutöv-

ning eller för personligt skydd 
• tillverkning av sprängmateriel såsom bomber, minor och torpeder 
Omfattar inte:  
• tillverkning av tändhattar, sprängkapslar eller signalraketer, jfr 20.510 
• tillverkning av huggare, svärd, bajonetter o.d., jfr 25.710 
• tillverkning av pansrade fordon för transport av sedlar eller värdesaker, jfr 29.102 
• tillverkning av rymdfarkoster, jfr 30.300 
• tillverkning av stridsvagnar och andra stridsfordon, jfr 30.400 

25.5   Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
Denna grupp omfattar allmänna aktiviteter för bearbetning av metall såsom smidning 
eller pressning som normalt utförs mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. 

25.50   Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi  

25.500   Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi  
Omfattar:  
• smidning, pressning, prägling och valsning av metall  
• pulvermetallurgi: framställning av metallföremål direkt av metallpulver som bas 

genom värmebehandling (sintring) eller under tryck 
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Omfattar inte:  

• framställning av metallpulver, jfr 24.1, 24.2 

25.6   Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten;  
Denna grupp omfattar allmänna aktiviteter för bearbetning av metall såsom plätering, 
överdragning, etsning, arborrning, polering, svetsning o.d., som normalt utförs mot 
lön eller inom ramen för ett kontrakt.  

25.61   Beläggning och överdragning av metall 

25.610  Beläggning och överdragning av metall 
Omfattar:  

• plätering, anodisering o.d. av metall 

• värmebehandling av metall 

• avgradning, blästring, trumling, rengöring av metall 

• färgning, etsning av metall 

• överdragning av metall med andra material än metall: 

– plastbeläggning, emaljering, lackering o.d. 

• härdning, putsning av metall 
Omfattar inte:  

• aktiviteter av hovslagare, jfr 01.620 

• tryck på metall, jfr 18.122 

• metallbeläggning av plast, jfr 22.290 

• plätering med ädla metaller på oädla metaller eller andra metaller, jfr 24.410, 24.420, 
24.430, 24.440 

25.62   Metallegoarbeten 

25.620   Metallegoarbeten 
Omfattar:  

• arborrning, svarvning, fräsning, skavning, hyvling, läppning, driftning, planing, 
sågning, slipning, skärpning, svetsning, skarvning o.d. av arbetsstycken av metall 

• skärning av och skrivning på metaller med hjälp av laserstrålar 
Omfattar inte:  

• aktiviteter av hovslagare, jfr 01.620  

• gravyrtjänster "medan-du-väntar", jfr 95.250 

25.7   Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 

25.71   Tillverkning av bestick 

25.710   Tillverkning av bestick 
Omfattar:  

• tillverkning av bestick såsom knivar, gafflar, skedar o.d. 

• tillverkning av andra bestick: 

– köttyxor och hackknivar 

– rakknivar, rakhyvlar och rakblad 

– saxar och hårklippningsmaskiner 

• tillverkning av huggare, svärd, bajonetter o.d.  
Omfattar inte:  

• tillverkning av kökskärl (grytor, kastruller o.d.), serveringsfat (skålar, uppläggningsfat o.d.) 
eller matserviser (tallrikar, tefat o.d.), jfr 25.999 

• tillverkning av bestick av ädelmetall, jfr 32.120 
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25.72   Tillverkning av lås och gångjärn 

25.720   Tillverkning av lås och gångjärn 
Omfattar:  

• tillverkning av hänglås, andra lås, nycklar, gångjärn och liknande järnhandelsvaror 
för byggnader, möbler, fordon 

25.73   Tillverkning av verktyg och redskap 

25.730   Tillverkning av verktyg och redskap 
Omfattar:  

• tillverkning av knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska redskap 

• tillverkning av plattor, skär, stavar o.d. delar av hårdmetall till verktyg 

• tillverkning av utbytbara verktyg för verktygsmaskiner: borrar, stansar, fräsar o.d. 

• tillverkning av pressverktyg 

• tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska 

• tillverkning av formflaskor, bottenplattor till gjutformar, gjutmodeller, gjutformar 
och andra formar för metall (utom götkokiller) 

• tillverkning av handverktyg såsom tänger, skruvmejslar o.d. 

• tillverkning av jordbruksredskap som inte är mekaniska eller elektriska 

• tillverkning av sågar och sågblad inklusive cirkelsågblad och kedjesågblad 

• tillverkning av smidesverktyg: ässjor, städ o.d. 

• tillverkning av skruvstycken, skruvtvingar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av mekaniska eller elektriska handverktyg, jfr 28.240 

• tillverkning av götkokiller, jfr 28.910 

25.9   Annan metallvarutillverkning 
Denna grupp omfattar tillverkning av olika metallprodukter såsom kärl och hinkar; 
spik, bultar och muttrar; hushållsartiklar av metall; fasta anordningar av metall; far-
tygspropellrar och ankare; monterat stationärt järnvägsmateriel o.d. för användning 
av hushåll och industriell användning. 

25.91 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 

25.910   Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
Omfattar:  

• tillverkning av spannar, burkar, dunkar, hinkar, boxar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av tankar och reservoarer, jfr 25.2 

25.92   Tillverkning av lättmetallförpackningar  

25.920   Tillverkning av lättmetallförpackningar  
Omfattar:  

• tillverkning av konservburkar och liknande kärl för livsmedel, boxar o.d. samt 
tuber 

Omfattar också:  

• tillverkning av proppar, kapsyler o.d. av metall 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 167 

25.93   Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 

25.930   Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
Omfattar:  

• tillverkning av kabel och flätade band av metall samt liknande artiklar 

• tillverkning av oisolerad metallkabel eller isolerad kabel som inte kan användas 
som ledare av elektricitet 

• tillverkning av överdragen tråd  

• tillverkning av kärntråd 

• tillverkning av artiklar tillverkade av metalltråd: taggtråd, stängsel av metalltråd, 
galler, nät, duk o.d. 

• tillverkning av överdragna elektroder för elektrisk bågsvetsning 

• tillverkning av spik och nålar 

• tillverkning av fjädrar (utom urfjädrar): 

– bladfjädrar, spiralfjädrar, torsionsfjädrar 

– fjäderblad 

• tillverkning av kättingar och kedjor, utom kraftöverföringskedjor 
Omfattar inte:  

• tillverkning av urfjädrar, jfr 26.520 

• tillverkning av metalltråd och -kabel för överföring av elektricitet, jfr 27.320 

• tillverkning av kraftöverföringskedjor, jfr 28.150 

25.94   Tillverkning av nitar och skruvar 

25.940   Tillverkning av nitar och skruvar 
Omfattar:  

• tillverkning av nitar, brickor och liknande icke gängade produkter 

• tillverkning av skruvmaskinsprodukter 

• tillverkning av bultar, skruvar, muttrar och liknande gängade produkter 

25.99   Övrig metallvarutillverkning 

25.991   Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål 
Omfattar:  

• tillverkning av sanitetsgods av metall såsom badkar, diskbänkar, tvättställ o.d. 

25.999   Diverse övrig metallvarutillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av hushållsartiklar av metall: 

– kokkärl, stekpannor, fat och andra icke-elektriska redskap för köks- eller bords-
bruk 

– mindre handmanövrerade köksredskap och tillbehör 

– stålull och liknande artiklar av metall 

• tillverkning av metallvaror för användning på kontor, utom möbler 

• tillverkning av kassaskåp, kassakistor, pansardörrar o.d. 

• tillverkning av olika artiklar av metall: 

– fartygspropellrar och propellerblad till dessa 

– ankare 

– klockor, bjällror 

– monterad stationär järnvägsmateriel 

– knäppen, spännen, hakar 
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– metallstegar 

– skyltar av metall, inklusive vägskyltar 

• tillverkning av påsar av folie 

• tillverkning av permanenta magneter av metall 

• tillverkning av termoskannor och -flaskor av metall 

• tillverkning av märken, emblem och militära gradbeteckningar av metall 

• tillverkning av papiljotter av metall, paraplyhandtag och paraplyspröt i metall, 
kammar 

Omfattar inte:  

• tillverkning av svärd och bajonetter, jfr 25.710 

• tillverkning av shoppingvagnar, jfr 30.990 

• tillverkning av metallmöbler, jfr 31.011, 31.021, 31.090 

• tillverkning av sportartiklar, jfr 32.300 

• tillverkning av spel och leksaker, jfr 32.400 

26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av datorer, kringutrustning för datorer, 
kommunikationsutrustning, och liknande elektroniska produkter, liksom tillverkning 
av komponenter för sådana produkter. Produktionsprocesser i denna huvudgrupp 
kännetecknas av utformning och användning av integrerade kretsar och tillämp-
ningen av högt specialiserade miniatyriseringsteknologier. 
Huvudgruppen innehåller också tillverkning av konsumentelektronik, mät-, test- och 
navigationsutrustning, strålnings-, elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrust-
ning, optiska instrument och utrustning, samt tillverkning av magnetiska och optiska 
media. 

26.1   Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort 

26.11   Tillverkning av elektroniska komponenter 
Denna undergrupp omfattar tillverkning av halvledare och andra komponenter till 
elektroniska tillämpningar.  

26.110   Tillverkning av elektroniska komponenter 
Omfattar:  

• tillverkning av elektroniska kondensatorer 

• tillverkning av elektroniska motstånd 

• tillverkning av mikroprocessorer 

• tillverkning av elektronrör 

• tillverkning av elektroniska anslutningar 

• tillverkning av mönsterkort utan påmonterade komponenter 

• tillverkning av integrerade kretsar (analoga, digitala eller hybridkretsar) 

• tillverkning av dioder, transistorer och sammanhängande diskreta komponenter 

• tillverkning av induktorer (t.ex. drosslar, spolar, transformatorer), av elektronisk 
komponenttyp 

• tillverkning av elektroniska kristaller och kristallsystem 

• tillverkning av solenoider, strömställare och omvandlare för elektroniska tillämp-
ningar 

• tillverkning av brickor eller wafers, halvledare, färdiga eller halvfabrikat 

• tillverkning av bildskärmskomponenter (plasma, polymer, LCD) 

• tillverkning av ljusdioder (LED) 
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Omfattar också:  

• tillverkning av skrivarkabel, skärmkablar, USB-kabel, anslutningar o.d. 
Omfattar inte:  

• tryckning av smartkort, jfr 18.122 

• tillverkning av dator- och TV-skärmar, jfr 26.200, 26.400 

• tillverkning av modem (bärvågsutrustning), jfr 26.300 

• tillverkning av röntgenrör och liknande strålapparater, jfr 26.600 

• tillverkning av optisk utrustning och optiska instrument, jfr 26.700 

• tillverkning av liknande apparater för elektriska tillämpningar, jfr 27 

• tillverkning av förkopplingsdon till ljusrör, jfr 27.110 

• tillverkning av elektriska reläer, jfr 27.120 

• tillverkning av tillbehör till ledningar och kablar, jfr 27.330 

• tillverkning av komplett utrustning redovisas på annat ställe på basis av klassificeringen av 
komplett utrustning 

26.12   Tillverkning av kretskort 

26.120   Tillverkning av kretskort 
Omfattar:  

• tillverkning av kretskort 

• montering av komponenter på mönsterkort 

• tillverkning av gränssnittskort (t.ex. ljudkort, videokort, kontrollkort, nätverkskort, 
modemkort) 

Omfattar inte:  

• tryckning av smartkort, jfr 18.122  

• tillverkning av mönsterkort utan påmonterade komponenter, jfr 26.110  

26.2   Tillverkning av datorer och kringutrustning 
Denna grupp omfattar tillverkning och/eller montering av elektroniska datorer såsom 
stordatorer, stationära datorer, bärbara datorer och servrar; och kringutrustning till 
datorer såsom lagringsenheter och in-/utmatningsenheter (skrivare, bildskärmar, 
tangentbord). Datorer kan vara analoga, digitala eller hybriddatorer. Digitala datorer, 
som är den vanligaste typen, är apparater som kan göra följande: (1) lagra program för 
bearbetning och de data som omedelbart krävs för utförande av programmen, (2) kan 
programmeras fritt i enlighet med användarens krav, (3) utföra aritmetiska beräk-
ningar som användaren anger, samt, (4) utan ingripande av människor, utföra ett 
program som kräver att datorn anpassar sitt utförande genom logiska beslut under 
bearbetningen. Analoga datorer kan simulera matematiska modeller och består 
åtminstone av analoga kontroll- och programmeringselement. 

26.20   Tillverkning av datorer och kringutrustning  

26.200   Tillverkning av datorer och kringutrustning  
Omfattar:  

• tillverkning av stationära datorer 

• tillverkning av bärbara datorer 

• tillverkning av stordatorer 

• tillverkning av datorer som kan has i handen (t.ex. fickdatorer) 

• tillverkning av magnetiska diskettstationer, fickminnen och andra lagringsenheter 

• tillverkning av optiska diskettstationer (t.ex. cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw) 

• tillverkning av skrivare 

• tillverkning av bildskärmar 
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• tillverkning av tangentbord 

• tillverkning av alla slags mus-, styrspaks- och styrkulatillbehör 

• tillverkning av dedicerade dataterminaler 

• tillverkning av servrar 

• tillverkning av skannrar, läsare av streckkoder 

• tillverkning av läsare av smartkort 

• tillverkning av hjälmar för virtuell verklighet 

• tillverkning av datorprojektorer (videoprojektorer) 
Omfattar också:  

• tillverkning av datorterminaler, t.ex. bankautomater, Point-Of-Sale-terminaler, som 
inte sköts mekaniskt 

• tillverkning av kontorsutrustning med flera funktioner som används för att utföra 
två eller fler av följande funktioner: utskrift, skanning, kopiering, faxande 

Omfattar inte:  

• reproduktion av inspelningar (datormedier, ljud, video o.d.), jfr 18.2 

• tillverkning av elektroniska komponenter och elektroniska monteringar som används i 
datorer och kringutrustning, jfr 26.1 

• tillverkning av interna/externa datormodem, jfr 26.120 

• tillverkning av gränssnittskort, -moduler och -monteringar, jfr 26.120 

• tillverkning av kretskort, jfr 26.120 

• tillverkning av modem, bärvågsutrustning, jfr 26.300 

• tillverkning av digitala kommunikationsomkopplare, utrustning för datakommunikation 
(t.ex. bryggor, routrar, (nät)sluss), jfr 26.300 

• tillverkning av konsumentelektronikartiklar såsom cd-spelare och dvd-spelare, jfr 26.400 

• tillverkning av TV-skärmar, jfr 26.400 

• tillverkning av konsoler för videospel, jfr 26.400 

• tillverkning av blanka optiska och magnetiska media för användning i datorer eller andra 
apparater, jfr 26.800 

26.3   Tillverkning av kommunikationsutrustning 
Denna grupp omfattar tillverkning av telefon- och datakommunikationsutrustning 
som används för att överföra signaler elektroniskt genom trådar eller genom luften 
såsom radio- och TV-sändningar samt trådlös kommunikationsutrustning. 

26.30   Tillverkning av kommunikationsutrustning 

26.300   Tillverkning av kommunikationsutrustning 
Omfattar:  

• tillverkning av utrustning för central kopplingsutrustning för kontor 

• tillverkning av trådlösa telefoner 

• tillverkning av utrustning för företagsväxlar (PBX) 

• tillverkning av telefon- och faxutrustning, inklusive telefonsvarare 

• tillverkning av utrustning för datakommunikation såsom bryggor, routrar och 
(nät)slussar 

• tillverkning av antenner för sändning och mottagning 

• tillverkning av utrustning för kabel-TV 

• tillverkning av personsökare 

• tillverkning av mobiltelefoner 

• tillverkning av mobil kommunikationsutrustning 
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• tillverkning av studio- och sändningsutrustning för radio och TV inklusive TV-
kameror 

• tillverkning av modem, bärvågsutrustning 

• tillverkning av system för tjuv- och brandlarm med vilka signaler sänds till en 
kontrollstation 

• tillverkning av radio- och TV-sändare 

• tillverkning av kommunikationsapparater som använder IR-signaler (t.ex. fjärr-
kontroller) 

Omfattar inte:  

• tillverkning av elektroniska komponenter och underenheter som används i kommunika-
tionsutrustning, inklusive interna/externa datormodem, jfr 26.120 

• tillverkning av kretskort, jfr 26.120 

• tillverkning av datorer och kringutrustning till datorer, jfr 26.200 

• tillverkning av ljud- och videoutrustning för hushåll, jfr 26.400 

• tillverkning av GPS-apparater, jfr 26.510 

• tillverkning av elektroniska resultattavlor, jfr 27.900 

• tillverkning av trafikljus, jfr 27.900 

26.4   Tillverkning av hemelektronik 
Denna grupp omfattar tillverkning av elektronisk ljud- och videoutrustning för hem-
underhållning, motorfordon, högtalarsystem och förstärkning av musikinstrument.  

26.40   Tillverkning av hemelektronik  

26.400   Tillverkning av hemelektronik 
Omfattar:  

• tillverkning av videobandspelare och kopieringsutrustning för videokassetter 

• tillverkning av TV-apparater 

• tillverkning av TV-skärmar  

• tillverkning av system för ljudinspelning och kopiering 

• tillverkning av stereoutrustning 

• tillverkning av radiomottagare 

• tillverkning av högtalarsystem 

• tillverkning av videokameror för hushållsbruk 

• tillverkning av jukeboxar 

• tillverkning av förstärkare för musikinstrument och högtalarsystem 

• tillverkning av mikrofoner 

• tillverkning av cd- och dvd-spelare 

• tillverkning av karaokeutrustning 

• tillverkning av hörlurar (t.ex. radio, stereo, dator) 

• tillverkning av konsoler för videospel 
Omfattar inte:  

• reproduktion av inspelningar (datormedier, ljud, video o.d.), jfr 18.2  

• tillverkning av kringutrustning och bildskärmar till datorer, jfr 26.200 

• tillverkning av telefonsvarare, jfr 26.300 

• tillverkning av utrustning för personsökare, jfr 26.300 

• tillverkning av apparater för fjärrkontroll (radio och IR), jfr 26.300 
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• tillverkning av studioutrustning för sändning såsom reproduktionsutrustning, antenner 
för sändning och mottagning, kommersiella videokameror, jfr 26.300 

• tillverkning av antenner, jfr 26.300 

• tillverkning av digitalkameror, jfr 26.700 

• tillverkning av elektroniska spel med fast (ej utbytbar) programvara, jfr 32.400 

26.5   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 
navigering samt ur 

Denna grupp omfattar tillverkning av utrustning för mätning, provning och navige-
ring för olika industriella och icke industriella syften inklusive apparater för att mäta 
tid såsom klockor och tillhörande apparater. 

26.51   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navige-
ring 

Denna undergrupp omfattar tillverkning av system och instrument för sökning, upp-
täckt, navigering, och styrning samt flyginstrument och nautiska instrument; automa-
tiska kontroller och regulatorer för tillämpningar såsom uppvärmning, luftkonditione-
ring, kylning och apparater; instrument och apparater för att mäta, visa, indikera, spela 
in, sända och kontrollera temperatur, fuktighet, tryck, vakuum, förbränning, flöde, nivå, 
viskositet, täthet, surhet, koncentration och rotation; summamätare för vätskor; instru-
ment för att mäta och prova egenskaper hos elektricitet och elsignaler; instrument och 
instrumenteringssystem för laboratorieanalys av den kemiska eller fysikaliska samman-
sättningen eller koncentrationen hos massiva, flytande, gasformiga eller komposita 
material; andra instrument för mätning och provning samt delar till dessa. 
Tillverkning av icke-elektrisk utrustning för mätning, provning och navigering (utom 
enkla mekaniska verktyg) redovisas här. 

26.510   Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navi-
gering 

Omfattar:  

• tillverkning av instrument för motorer till flygplan 

• tillverkning av utrustning för provning av utsläpp från motorfordon 

• tillverkning av instrument för meteorologi 

• tillverkning av utrustning för provning och inspektion av fysikaliska egenskaper 

• tillverkning av lögndetektorer 

• tillverkning av instrument för detektion och övervakning av strålning 

• tillverkning av instrument för lantmäteri 

• tillverkning av vätsketermometrar och termometrar av bimetalltyp (utom för me-
dicinska ändamål) 

• tillverkning av hygrostater 

• tillverkning av styrutrustning för system med vattenburen värme 

• tillverkning av styrutrustning för brännare 

• tillverkning av spektrometrar 

• tillverkning av tryckluftsmätare 

• tillverkning av förbrukningsmätare (t.ex. vatten, gas, elektricitet) 

• tillverkning av flödesmätare och räkneapparater 

• tillverkning av styckeräknare 

• tillverkning av mindetektorer, puls- eller signalgeneratorer; metalldetektorer 

• tillverkning av utrustning för sökning, detektion, navigering samt flygutrustning 
och nautisk utrustning, inklusive sonobojar 

• tillverkning av radarutrustning 
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• tillverkning av GPS-apparater 

• tillverkning av utrustning för miljöstyrning och automatisk styrning för apparater 

• tillverkning av utrustning för mätning och registrering (t.ex. färdskrivare) 

• tillverkning av rörelsedetektorer 

• tillverkning av radar 

• tillverkning av instrument för laboratorieanalys (t.ex. utrustning för analys av 
blod)  

• tillverkning av laboratorievågar, kuvöser och diverse laboratorieapparater för 
mätning, provning o.d. 

• tillverkning av andra apparater för mätning och kontroll såsom strålningsdetekto-
rer, lögndetektorer, termometrar (utom av bimetalltyp för medicinskt bruk), 
instrument för meteorologi 

Omfattar inte:  

• tillverkning av telefonsvarare, jfr 26.300  

• tillverkning av provnings- och strålningsutrustning för medicinska ändamål, jfr 26.600 

• tillverkning av utrustning för optisk positionering, jfr 26.700 

• tillverkning av diktafoner, jfr 28.230 

• tillverkning av apparater för vägning (utom laboratorievågar), vattenpass, måttband o.d., 
jfr 28.290 

• installation av utrustning för styrning av industriella processer, jfr 33.200 

• tillverkning av enkla mekaniska mätverktyg (t.ex. måttband, skjutmått, mikrometer o.d.), 
jfr tillverkningsgrupp enligt det huvudsakliga använda materialet 

26.52   Urtillverkning 

26.520   Urtillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning ur av alla slag inklusive till instrumentbräden 

• tillverkning av boetter till ur av olika slag inklusive boetter av ädel metall 

• tillverkning av stämpelur och liknande utrustning, mät- och 
registreringsutrustning samt annan utrustning för angivelse av tidsintervaller t.ex.: 

– parkeringsmätare 

– tidur 

– tid/datumstämpelur 

• tillverkning av tidströmställare och andra utlösningsmekanismer med urverk eller 
med synkronmotor: 

– tidlås 

• tillverkning av delar till ur:  

– urverk till alla slag av ur 

– fjädrar, stenar, urtavlor, visare, plattor, bryggor och andra delar 

– boetter och höljen av alla slags material 
Omfattar inte:  

• tillverkning av klockarmband som inte är av metall (textil, läder, plast), jfr 15.120 

• tillverkning av klockarmband av ädelmetall, jfr 32.120  

• tillverkning av klockarmband av oädla metaller, jfr 32.130 
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26.6   Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektrote-
rapeutisk utrustning 

26.60   Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektrote-
rapeutisk utrustning  

26.600   Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektrote-
rapeutisk utrustning  

Omfattar:  

• tillverkning av strålapparater och -tuber (t.ex. för industriellt, medicinskt diagnos-
tiskt, medicinskt terapeutiskt, vetenskapligt bruk eller inom forskning): 

– beta-, gamma, röntgen- eller annan strålutrustning 

• tillverkning av datortomografer (CT-skanner) 

• tillverkning av positronemissionstomografer (PET-skanner) 

• tillverkning av utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI) 

• tillverkning av medicinsk utrustning för ultraljud 

• tillverkning av elektrokardiografer 

• tillverkning av medicinsk endoskopiutrustning 

• tillverkning av medicinsk laserutrustning 

• tillverkning av pacemakers 

• tillverkning av hörapparater 
Omfattar också: 

• tillverkning av utrustning för bestrålning av livsmedel och mjölk 
Omfattar inte:  

• tillverkning av solariebäddar, jfr 28.990 

26.7  Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
Denna grupp omfattar tillverkning av optiska instrument och linser t.ex. kikare, mik-
roskop (utom elektron- och protonmikroskop), teleskop, prismor och linser (utom 
oftalmologiska); beläggning eller polering av linser (utom oftalmologiska); montering 
av linser (utom oftalmologiska) och tillverkning av fotografisk utrustning såsom 
kameror och ljusmätare. 

26.70   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 

26.700   Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
Omfattar:  

• tillverkning av optiska speglar 

• tillverkning av optiska kanonsikten 

• tillverkning av optisk positioneringsutrustning 

• tillverkning av optiska förstoringsinstrument 

• tillverkning av optiska precisionsverktyg för maskinoperatörer 

• tillverkning av optiska komparatorer 

• tillverkning av filmkameror och digitalkameror 

• tillverkning av filmprojektorer och diaprojektorer 

• tillverkning av OH-projektorer 

• tillverkning av optiska kontroll- och mätinstrument och apparater(t.ex. utrustning 
för brandkontroll, fotografiska ljusmätare, avståndsmätare) 

• tillverkning av linser, optiska mikroskop, kikare och teleskop 

• tillverkning av lasrar 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av datorprojektorer, jfr 26.200 

• tillverkning av kommersiella TV- och videokameror, jfr 26.300 

• tillverkning av videokameror för hushållsbruk 26.400  

• tillverkning av komplett utrustning som använder laserkomponenter, jfr tillverknings-
grupp efter typ av utrustning (t.ex. medicinsk laserutrustning, jfr 26.600) 

• tillverkning av fotokopieringsapparater, jfr 28.230 

• tillverkning av varor för oftalmologiskt bruk, jfr 32.501 

26.8   Tillverkning av magnetiska och optiska medier 

26.80   Tillverkning av magnetiska och optiska medier  

26.800   Tillverkning av magnetiska och optiska medier  
Omfattar: 

• tillverkning av tomma magnetiska ljud- och videoband  

• tillverkning av tomma magnetiska ljud- och videokassetter 

• tillverkning av tomma disketter 

• tillverkning av tomma optiska skivor 

• tillverkning av hårddiskmedier 
Omfattar inte:  

• reproduktion av inspelningar (datormedier, ljud, video o.d.), jfr 18.2 

27   Tillverkning av elapparatur 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av produkter som alstrar, distribuerar och 
använder elkraft. Dessutom omfattar huvudgruppen också tillverkning av elektrisk 
belysning, signalutrustning och elektriska hushållsapparater.  
Tillverkning av elektroniska produkter (jfr huvudgrupp 26) ingår inte. 

27.1   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistribu-
tions- och elkontrollapparater 

27.11   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
Denna undergrupp omfattar tillverkning av alla elmotorer och transformatorer: växel-
ström, likström, lik- eller växelström.  

27.110   Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
Omfattar:  

• tillverkning av elmotorer (utom startmotorer för förbränningsmotorer) 

• tillverkning av distributionstransformatorer, elektriska  

• tillverkning av transformatorer för bågsvetsning 

• tillverkning av förkopplingsdon till lysrör (dvs. transformatorer) 

• tillverkning av transformatorer i understationer för distribution av elkraft  

• tillverkning av spänningsregulator för överföring och distribution 

• tillverkning av elgeneratorer (utom växelströmsgeneratorer för laddning av batteri 
för förbränningsmotorer) 

• tillverkning av motorgeneratorer (utom turbingeneratorer) 

• lindning av ankare på fabriksbasis 
Omfattar inte:  

• tillverkning av elektroniska transformatorer och omkopplare av komponenttyp, jfr 26.110 

• tillverkning av elektrisk utrustning för svetsning och lödning, jfr 27.900 
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• tillverkning av växelriktare, likriktare och omvandlare av halvledartyp, jfr 27.900 

• tillverkning av turbingeneratorer, jfr 28.110 

• tillverkning av startmotorer och generatorer för förbränningsmotorer, jfr 29.310 

27.12   Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 

27.120   Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
Omfattar:  

• tillverkning av strömbrytare 

• tillverkning av kontrollpaneler för distribution av elkraft  

• tillverkning av elektriska reläer 

• tillverkning av kanaler till utrustning för elektriska kontrollpaneler 

• tillverkning av säkringar 

• tillverkning av utrustning för elektrisk omkoppling 

• tillverkning av elektriska omkopplare (utom knappar, tryckknappar, solenoider, 
vippströmbrytare) 

• tillverkning av generatorer för drivmotor 
Omfattar inte: 

• tillverkning av instrument för miljöstyrning och för industriell processtyrning, jfr 26.510 

• tillverkning av strömställare för elektriska kretsar t.ex. av knapp- och tryckknappstyp, jfr 
27.330 

27.2   Batteri- och ackumulatortillverkning 

27.20   Batteri- och ackumulatortillverkning  

27.200   Batteri- och ackumulatortillverkning  
Omfattar:  

• tillverkning av galvaniska element och batterier:  

– celler som innehåller mangandioxid (brunsten), kvicksilverdioxid, silveroxid 
o.d. 

• tillverkning av elektriska ackumulatorer inklusive delar till dessa: 

– batteriseparatorer, battericontainrar, batterilock 

• tillverkning av blyackumulatorer 

• tillverkning av nickelkadmiumbatterier (NiCad) 

• tillverkning av nickelmetallhydridbatterier (NiMH) 

• tillverkning av litiumbatterier 

• tillverkning av torrbatterier 

• tillverkning av våtbatterier 

27.3   Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör 
Denna grupp omfattar tillverkning av strömförande och icke strömförande ledningar, 
kablar och tillbehör för strömkretsar oavsett material. Omfattar också isolering av 
ledning och tillverkning av optisk fiberkabel. 

27.31  Tillverkning av optiska fiberkablar 

27.310   Tillverkning av optiska fiberkablar 
Omfattar:  

• tillverkning av optiska fiberkablar för dataöverföring eller direktöverföring av 
bilder 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av glasfiber, jfr 23.140 

• tillverkning av optisk kabel eller monteringar med kopplingsanordningar eller andra 
tillbehör redovisas beroende på tillämpning, t.ex., jfr 26.110 

27.32   Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 

27.320   Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
Omfattar:  

• tillverkning av isolerade ledningar och kablar av stål, koppar och aluminium 
Omfattar inte:  

• tillverkning (dragning) av tråd, jfr 24.340, 24.410, 24.420, 24.430, 24.440, 24.450 

• tillverkning av datorkablar, printerkablar, USB-kablar och liknande kabelsatser eller -
monteringar, jfr 26.110 

• tillverkning av elektriska sladdar med isolerade ledningar och kopplingsanordningar, jfr 
27.900 

• tillverkning av kabelsatser, kablage och liknande kabelsatser eller -monteringar för 
tillämpningar i motorfordon, jfr 29.310 

27.33   Tillverkning av kabeltillbehör 

27.330   Tillverkning av kabeltillbehör 
Omfattar:  

• tillverkning av strömsamlare, elektriska ledare (utom av kopplingsutrustningstyp)  

• tillverkning av jordfelsbrytare  

• tillverkning av glödlampshållare  

• tillverkning av avledare och spolar 

• tillverkning av strömställare för elektriska ledningar (t.ex. pressostat, knappsats, 
tryckknapp, vippströmbrytare)  

• tillverkning av eluttag 

• tillverkning av boxar för elledningar (t.ex. kopplingsdosor, uttag, kopplingsboxar)  

• tillverkning av elektriska ledningsrör och rördelar  

• tillverkning av transmissionspoler och ledningsbeslag  

• tillverkning av icke strömförande ledningstillbehör av plast inklusive kopplings-
dosor av plast, frontpaneler o.d., polledningskopplingar och höljen till ström-
ställare av plast 

Omfattar inte:  

• tillverkning av isolatorer av keramiskt material, jfr 23.430  

• tillverkning av elektroniska kopplingsanordningar, uttag och omkopplare av komponenttyp, 
jfr 26.110 

27.4   Tillverkning av belysningsarmatur 
Denna grupp omfattar tillverkning av glödlampor och lysrör samt delar och kompo-
nenter till dessa (utom glaskolvar till glödlampor), elektriska ljusinstallationer och 
komponenter till ljusinstallationer (utom strömförande ledningstillbehör).  

27.40   Tillverkning av belysningsarmatur 

27.400   Tillverkning av belysningsarmatur 
Omfattar:  

• tillverkning av gasurladdningslampor och glödtrådslampor samt fluorescerande, 
ultravioletta, infraröda o.d. lampor, installationer och glödlampor 

• tillverkning av belysningsarmatur för tak 
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• tillverkning av ljuskronor 

• tillverkning av bordslampor  

• tillverkning av julgransbelysning  

• tillverkning av vedliknande material för elektriska öppna spisar  

• tillverkning av blixtljus 

• tillverkning av elektriska lampor mot insekter 

• tillverkning av lyktor (t.ex. karbid-, gas-, bensin- och fotogenlyktor samt elektriska 
lyktor)  

• tillverkning av spotlights 

• tillverkning av gatubelysning (utom trafiksignaler) 

• tillverkning av belysningsutrustning för transportutrustning (t.ex. för motorfordon, 
luftfartyg, båtar) 

Omfattar också: 

• tillverkning av icke-elektrisk belysning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av glasvaror och glasdelar för ljusinstallationer, jfr 23.190 

• tillverkning av strömförande ledningstillbehör för ljusinstallationer, jfr 27.330 

• tillverkning av takfläktar eller badrumsfläktar med integrerade ljusinstallationer, jfr 27.510 

• tillverkning av elektrisk signaleringsutrustning t.ex. trafikljus och signalutrustning för 
gångtrafikanter, jfr 27.900 

• tillverkning av elektriska skyltar, jfr 27.900 

27.5   Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater 
Denna grupp omfattar tillverkning av mindre elektriska maskiner och apparater och 
elektriska hushållsartiklar, fläktar, dammsugare, elektriska golvvårdsmaskiner, red-
skap för matlagning, tvättutrustning, kylskåp, frysskåp och frysboxar samt andra 
elektriska och icke-elektriska maskiner och apparater såsom diskmaskiner, varmvat-
tenberedare och enheter för sophantering, alla för hushållsbruk. Denna grupp omfat-
tar tillverkning av artiklar som drivs med elektricitet, gas och andra bränslen. 

27.51   Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

27.510   Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  
Omfattar:  

• tillverkning av elektriska hushållsapparater: 

– kylskåp  

– frysar 

– diskmaskiner 

– tvättmaskiner och torkmaskiner (torktumlare) 

– dammsugare 

– golvbonare 

– avfallskvarnar 

– kvarnar, mixtrar, fruktpressar 

– konservöppnare 

– rakapparater, elektriska tandborstar och andra elektriska artiklar för personlig 
vård 

– slipmaskiner för knivar 

– ventilations- och cirkulationskåpor 
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• tillverkning av elektriska värmeapparater för hushållsbruk:  

– elektriska varmvattenberedare 

– filtar med elektrisk uppvärmning 

– elektriska hårtorkar, kammar, borstar, papiljotter 

– elektriska stryk- och pressjärn 

– elektriska värmeelement, fläktar för hushållsbruk, bärbara 

– elektriska ugnar 

– mikrovågsugnar 

– spisar, värmeplattor 

– brödrostar 

– tekokare, kaffebryggare o.d. 

– stekpannor, våffeljärn, smörgåsjärn o.d., grillar, kåpor 

– elektriska värmemotstånd m.m. 
Omfattar inte:  

• tillverkning för kommersiellt och industriellt bruk av kylskåp och frysar, luftkonditione-
ringsapparater för rum, vindsfläktar, fast monterade värmeelement samt kommersiella 
ventilations- och utsugningsfläktar, matlagningsutrustning av kommersiell typ; kom-
mersiell utrustning för tvätt, kemtvätt och pressning; kommersiella, industriella och 
institutionella dammsugare, jfr huvudgrupp 28 

• tillverkning av symaskiner för hushållsbruk, jfr 28.940 

• installation av dammsugningssystem, jfr 43.290 

27.52   Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  

27.520   Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater  
Omfattar:  

• tillverkning av icke-elektrisk hushållsutrustning för matlagning och uppvärmning: 

– icke-elektriska värmeelement, spisar, grillar, kaminer, varmvattenberedare, 
redskap för matlagning, tallriksvärmare 

27.9   Tillverkning av annan elapparatur 
Denna grupp omfattar tillverkning av diverse elektrisk utrustning utom motorer, ge-
neratorer och transformatorer, batterier och ackumulatorer, ledningar och lednings-
tillbehör, belysningsutrustning eller hushållsapparater. 

27.90   Tillverkning av annan elapparatur  

27.900   Tillverkning av annan elapparatur  
Omfattar:  

• tillverkning av batteriladdare 

• tillverkning av elektriska apparater för öppning och stängning av dörrar 

• tillverkning av elektriska ringklockor 

• tillverkning av förlängningssladdar tillverkade av inköpt isolerad ledning 

• tillverkning av ultraljudstvättar (utom för laboratoriebruk och dentalt bruk) 

• tillverkning av växelriktare, likriktare, bränsleceller, reglerade och icke reglerade 
strömförsörjning 

• tillverkning av utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) 

• tillverkning av spänningsavledare 

• tillverkning av anslutningssladdar, förlängningssladdar och andra elektriska slad-
dar med isolerad ledning och kopplingsanordningar 

• tillverkning av kol- eller grafitelektroder, kontakter och andra elektriska kol- och 
grafitprodukter  
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• tillverkning av partikelacceleratorer 

• tillverkning av elektriska kondensatorer och liknande komponenter  

• tillverkning av elektromagneter 

• tillverkning av sirener 

• tillverkning av elektroniska resultattavlor 

• tillverkning av elektriska skyltar 

• tillverkning av elektrisk signaleringsutrustning t.ex. trafikljus och signalutrustning 
för gångtrafikanter 

• tillverkning av elektriska isolatorer (utom av glass och porslin), rörledning och 
elarmatur av basmetall 

• tillverkning av utrustning för elektrisk svetsning och lödning inklusive hand-
manövrerade lödkolvar 

Omfattar inte: 

• tillverkning av elektriska isolatorer av porslin, jfr 23.430 

• tillverkning av kol- och grafitfibrer och -produkter (utom elektroder och elektriska 
tillämpningar), jfr 23.999 

• tillverkning av elektroniska likriktare av komponenttyp, spänningsreglerande integrerade 
kretsar, strömomvandlande integrerade kretsare, elektroniska kondensatorer, elektroniska 
motstånd och liknande tillbehör, jfr 26.120 

• tillverkning av transformatorer, motorer, generatorer, ställverk, reläer och industriell 
styrningsutrustning, jfr 27.1 

• tillverkning av batterier, jfr 27.200 

• tillverkning av kommunikations- och energiledning, strömförande och icke strömförande 
ledningstillbehör, jfr 27.3 

• tillverkning av belysningsutrustning, jfr 27.400  

• tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater, jfr 27.5 

• tillverkning av icke-elektrisk utrustning för svetsning och lödning, jfr 28.290  

• tillverkning av elektrisk utrustning för motorfordon t.ex. generatorer, 
växelströmsgeneratorer, tändstift, tändkablar, elsystem för fönsterhissar och centrallås för 
dörrar, spänningsregulatorer, jfr 29.310 

28   Tillverkning av övriga maskiner 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av maskiner och utrustning som självstän-
digt bearbetar material antingen mekaniskt eller med värme eller gör något med 
materialet (t.ex. godshantering, sprutning, vägning eller förpackning) inklusive deras 
mekaniska komponenter som genererar och använder kraft, och specialtillverkade 
delar. Denna kategori omfattar fasta eller rörliga eller handmanövrerade anordningar, 
oberoende om de är avsedda för industrin, bygg- eller anläggningssektorn, jordbruket 
eller för hemmabruk. Tillverkning av särskild utrustning för passagerar- eller gods-
transporter inom avgränsade områden ingår även i denna huvudgrupp. 
I huvudgruppen görs skillnad mellan tillverkning av maskiner av särskilt slag, dvs. 
maskiner som endast används i en SNI-bransch eller en mindre grupp av SNI-
branscher och maskiner av allmänt slag, dvs. maskiner som används inom en mängd 
SNI-branscher.  
I huvudgruppen ingår också andra specialmaskiner, som inte redovisas på annat ställe 
i klassificeringen, oberoende av om de används i en tillverkningsprocess, som t.ex. ut-
rustning för nöjesfält, utrustning för automatiska bowlingbanor o.d. 
Huvudgruppen omfattar inte tillverkning av metallvaror av allmänt slag (jfr huvudgrupp 25), 
tillhörande styrapparater, datorutrustning, mät- och provinstrument, apparater för eldistribu-
tion och elkontroll (jfr huvudgrupperna 26 och 27) och motorfordon för allmänna ändamål  
(jfr huvudgrupperna 29 och 30). 
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28.1   Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 

28.11   Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 

28.110   Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
Omfattar:  

• tillverkning av förbränningskolvmotorer, utom framdrivningsmotorer för fordon, 
inklusive motorcyklar, och luftfartyg: 

– fartygsmaskiner och båtmotorer 

– motorer till lok 

• tillverkning av kolvar, kolvringar, förgasare o.d. för alla förbränningsmotorer, 
dieselmotorer o.d. 

• tillverkning av insugnings- och avgasventiler i förbränningsmotorer 

• tillverkning av turbiner och delar till dessa: 

– ångturbiner (för vattenånga och andra ångor) 

– hydrauliska turbiner, vattenhjul och regulatorer till dessa 

– vindturbiner 

– gasturbiner utom turbojet- och turbopropmotorer för framdrivning av luftfartyg  

• tillverkning av kombinerade pannor och turbiner 

• tillverkning av turbingeneratorer 

• tillverkning av maskiner för industriell tillämpning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av elektriska generatorer (utom turbingeneratorer), jfr 27.110 

• tillverkning av drivmotorgeneratorer (utom turbingeneratorer), jfr 27.110 

• tillverkning av elektrisk utrustning och elektriska komponenter till förbränningsmotorer, jfr 
29.310 

• tillverkning av framdrivningsmotorer för fordon, inklusive motorcyklar, och luftfartyg, jfr 
29.10, 30.300, 30.910 

• tillverkning av turbojet- och turbopropmotorer, jfr 30.300 

28.12   Tillverkning av fluidteknisk utrustning 

28.120   Tillverkning av fluidteknisk utrustning 
Omfattar:  

• tillverkning av hydrauliska komponenter och tryckluftskomponenter (inklusive 
hydrauliska pumpar, hydrauliska motorer, cylindrar, ventiler, slangar, kopplingar 
som är hydrauliska eller av tryckluftstyp) 

• tillverkning av luftprepareringsutrustning för användning i tryckluftssystem 

• tillverkning av fluidtekniska system 

• tillverkning av utrustning för hydraulisk kraftöverföring 

• tillverkning av hydrostatiska kraftöverföringar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av kompressorer, jfr 28.130 

• tillverkning av pumpar för icke-hydrauliska tillämpningar, jfr 28.130 

• tillverkning av ventiler för icke fluidtekniska tillämpningar, jfr 28.140 

• tillverkning av utrustning för mekanisk kraftöverföring, jfr 28.150 
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28.13   Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 

28.130   Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 
Omfattar:  

• tillverkning av luft- och vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser 

• tillverkning av vätskepumpar, med eller utan mätanordning 

• tillverkning av pumpar utformade för montering på förbränningsmotorer: olje-, 
vatten- och bränslepumpar för motorfordon o.d. 

Omfattar också:  

• tillverkning av handmanövrerade pumpar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av hydraulisk utrustning och utrustning av tryckluftstyp, jfr 28.120 

28.14   Tillverkning av andra kranar och ventiler 

28.140   Tillverkning av andra kranar och ventiler 
Omfattar:  

• tillverkning av industriella kranar och ventiler inklusive reglerventiler och intags-
kranar 

• tillverkning av sanitetstekniska kranar och ventiler 

• tillverkning av kranar och ventiler till uppvärmningssystem 
Omfattar inte:  

• tillverkning av ventiler av ohärdat, vulkaniserat gummi, av glas eller av keramiska 
material, jfr 22.190, 23.190, 23.440 

• tillverkning av insugnings- och utsugningsventiler i förbränningsmotorer, jfr 28.110  

• tillverkning av hydrauliska ventiler och tryckluftsventiler samt luftprepareringsutrustning 
för användning i tryckluftssystem, jfr 28.120 

28.15   Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 

28.150   Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
Omfattar:  

• tillverkning av kullager och rullager samt delar till dessa 

• tillverkning av mekanisk kraftöverföringsutrustning: 

– transmissionsaxlar och -vevar: kamaxlar, vevaxlar, vevar o.d. 

– lagerhus och glidlager 

• tillverkning av kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och växellådor samt 
andra utväxlingar 

• tillverkning av friktionskopplingar och andra axelkopplingar 

• tillverkning av svänghjul samt remskivor, linskivor och block 

• tillverkning av ledbultkedjor 

• tillverkning av kraftöverföringskedjor 
Omfattar inte:  

• tillverkning av andra kedjor, jfr 25.930 

• tillverkning av utrustning för hydraulisk kraftöverföring, jfr 28.120  

• tillverkning av delar för hydrostatisk kraftöverföring, jfr 28.120 

• tillverkning av (elektromagnetiska) kopplingar, jfr 29.310 

• tillverkning av delkomponenter till kraftöverföringsutrustning som kan identifieras som 
delar av fordon eller luftfartyg, jfr huvudgrupperna 29 och 30 
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28.2   Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 

28.21  Tillverkning av ugnar och brännare 

28.210   Tillverkning av ugnar och brännare 
Omfattar:  

• tillverkning av elektriska och andra industri- och laboratorieugnar inklusive för-
bränningsugnar 

• tillverkning av brännare 

• tillverkning av permanent monterade elektriska värmeelement, elektriska upp-
värmningsanordningar för simbassänger  

• tillverkning av permanent monterad icke-elektrisk utrustning för uppvärmning av 
hushåll, t.ex. soluppvärmning, uppvärmning med ånga, oljeuppvärmning och 
liknande ugnar och utrustning för uppvärmning  

• tillverkning av elektriska och icke-elektriska värmepannor för luftcirkulation, för 
hushållsbruk 

• tillverkning av värmepumpar 
Omfattar också:  

• tillverkning av mekaniska eldningsapparater (stokrar), eldstadsrostar, anordningar 
för avlägsnande av aska o.d. 

Omfattar inte:  

• tillverkning av ugnar för hushåll, jfr 27.510 

• tillverkning av torkar för jordbruksprodukter, jfr 28.930 

• tillverkning av ugnar för bagerier och konditorier, jfr 28.930  

• tillverkning av torkar för trä, pappersmassa, papper eller papp, jfr 28.990 

• tillverkning av steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för labora-
toriebruk, jfr 32.501 

• tillverkning av ugnar för tandlaboratorier, jfr 32.501 

28.22   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 

28.220   Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
Omfattar:  

• tillverkning av handmanövrerade, mekaniska eller elektriska maskiner för lyftning, 
annan godshantering, lastning eller lossning: 

– taljor och lyftblock, vinschar, gångspel och domkrafter 

– lyftkranar, mobila portallyftare och grensletruckar o.d. 

– truckar av det slag som används i fabriker, med eller utan utrustning för lyft-
ning eller annan godshantering, självgående eller ej (inklusive handkärror och 
skottkärror) 

– manipulatorer och industrirobotar som är specialkonstruerade för lyftning, 
annan godshantering, lastning eller lossning 

• tillverkning av transportörer, linbanor o.d. 

• tillverkning av hissar, rulltrappor och rulltrottoarer 

• tillverkning av specialdelar för lyft- och godshanteringsutrustning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av industrirobotar med brett användningsområde, jfr 28.990 

• tillverkning av kontinuerligt arbetande elevatorer och transportörer för användning under 
jord, jfr 28.920 

• tillverkning av grävmaskiner och lastare, jfr 28.920 
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• tillverkning av pontonkranar, järnvägskranar och kranbilar, jfr 30.110, 30.200 

• installation av hissar och rulltrappor, jfr 43.290 

28.23   Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och 
kringutrustning) 

28.230   Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och 
kringutrustning) 

Omfattar:  

• tillverkning av räknemaskiner 

• tillverkning av additionsmaskiner, kassaapparater 

• tillverkning av kalkylatorer, elektroniska och icke elektroniska 

• tillverkning av frankeringsmaskiner, posthanteringsmaskiner (maskiner för kuver-
tering, försegling och adressering; öppnande, sortering, skanning), maskiner för 
kollationering 

• tillverkning av skrivmaskiner 

• tillverkning av stenografimaskiner 

• tillverkning av bindningsutrustning för kontorsändamål (dvs. plast- eller tejpin-
bindning)  

• tillverkning av checkskrivningsmaskiner 

• tillverkning av mynträknare och maskiner för förpackning av myntrullar 

• tillverkning av pennvässare 

• tillverkning av häftapparater och häftborttagare 

• tillverkning av voteringsmaskiner 

• tillverkning av tejphållare 

• tillverkning av hålslag 

• tillverkning av mekaniska kassaapparater 

• tillverkning av kopiatorer 

• tillverkning av patroner för toner 

• tillverkning av svarta tavlor; whiteboardtavlor och anslagstavlor 

• tillverkning av diktafoner 
Omfattar inte:  

• tillverkning av datorer och kringutrustning, jfr 26.200 

28.24   Tillverkning av motordrivna handverktyg 

28.240   Tillverkning av motordrivna handverktyg 
Omfattar:  

• tillverkning av handverktyg med inbyggd drivkälla som är elektrisk, icke-elektrisk 
eller tryckluftsdriven t.ex.: 

– cirkel eller sticksågar 

– kedjesågar  

– borrar och slagborrmaskiner 

– handmanövrerade motordrivna slipmaskiner 

– tryckluftsdrivna spikpistoler 

– buffertar 

– överfräsar 

– kvarnar 

– häftapparater 

– tryckluftsdrivna bultpistoler 
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– hyvelmaskiner 

– skjuvningsverktyg och stansverktyg 

– mutterdragare 

– krutdrivna spikpistoler 
Omfattar inte: 

• tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg, jfr 25.730 

• tillverkning av elektrisk handmanövrerad utrustning för lödning och svetsning, jfr 27.900 

28.25   Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 
hushåll 

28.250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 
hushåll 

Omfattar:  

• tillverkning av industriell kyl- eller frysutrustning inklusive komponenter för 
montering 

• tillverkning av luftkonditioneringsapparater inklusive för motorfordon 

• tillverkning av fläktar, utom för hushållsbruk 

• tillverkning av värmeväxlare 

• tillverkning av maskiner för kondensering av luft eller gas 

• tillverkning av vindsfläktar (takventilatorer o.d.) 
Omfattar inte:  

• tillverkning av kyl- och frysutrustning för hushållsbruk, jfr 27.510 

• tillverkning av fläktar för hushållsbruk, jfr 27.510 

28.29   Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 

28.290  Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
Omfattar:  

• tillverkning av vågar (utom känsliga laboratorievågar): 

– hushålls- och butiksvågar, plattformsvågar, vågar för kontinuerlig vägning, 
bryggvågar, vikter o.d. 

• tillverkning av maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor 

• tillverkning av utrustning för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor 
eller pulver: 

– sprutpistoler, brandsläckare, maskiner för blästring eller rengöring med ånga 
o.d. 

• tillverkning av maskiner för förpackning och inslagning: 

– maskiner för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering 

• tillverkning av maskiner för rengöring eller torkning av flaskor samt för luftning av 
drycker 

• tillverkning av destillerings- eller rektifieringsutrustning för petroleumraffinade-
rier, kemiska industrier, industrier som tillverkar drycker o.d. 

• tillverkning av gasgeneratorer 

• tillverkning av kalendrar eller andra valsmaskiner samt valsar till dessa (utom för 
metall och glas) 

• tillverkning av centrifuger (utom gräddseparatorer och torktumlare) 

• tillverkning av packningar av olika slag gjorda av en kombination av material eller 
lager av samma material 
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• tillverkning av försäljningsautomater 

• tillverkning av vattenpass, måttband och liknande handverktyg, precisionsverktyg 
för användning av maskinoperatörer (utom optiska) 

Omfattar inte:  

• tillverkning av känsliga vågar av laboratorietyp, jfr 26.510 

• tillverkning av kyl- och frysutrustning för hushållsbruk, jfr 27.510  

• tillverkning av fläktar för hushållsbruk, jfr 27.510  

• tillverkning av elektrisk utrustning för svetsning och lödning, jfr 27.900  

• tillverkning av jordbruksmaskiner för besprutning, jfr 28.300 

• tillverkning av maskiner för valsning av metall eller glas samt valsar till dessa, jfr 28.910, 
28.990 

• tillverkning av torkar för jordbruksprodukter, jfr 28.930 

• tillverkning av maskiner för filtrering eller rening av livsmedel, jfr 28.930 

• tillverkning av gräddseparatorer, jfr 28.930  

• tillverkning av kommersiella torktumlare, jfr 28.940 

• tillverkning av maskiner för textiltryck, jfr 28.940 

28.3   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner 

28.30   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  

28.300   Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
Omfattar:  

• tillverkning av traktorer som används inom jord- och skogsbruk 

• tillverkning av enaxlade traktorer (ledtraktorer) 

• tillverkning av slåtter- inklusive gräsklippningsmaskiner 

• tillverkning av självlastande eller självlossande släpfordon eller påhängsvagnar för 
jordbruksändamål 

• tillverkning av jordbruksmaskiner för jordberedning, sådd och sättning eller göds-
ling: 

– plogar, gödselspridare, såmaskiner, harvar o.d. 

• tillverkning av maskiner för skörd och tröskning: 

– skördemaskiner, tröskverk, sorterare o.d. 

• tillverkning av mjölkningsmaskiner 

• tillverkning av jordbruksmaskiner för besprutning 

• tillverkning av olika jordbruksmaskiner: 

– maskiner för fjäderfäavel och biodling, utrustning för beredning av foder o.d. 

– maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt och bär o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av icke motordrivna handverktyg för användning inom jordbruk, jfr 25.730  

• tillverkning av transportband för användning inom jordbruk, jfr 28.220 

• tillverkning av motordrivna handverktyg, jfr 28.240  

• tillverkning av gräddseparatorer, jfr 28.930 

• tillverkning av maskiner för rengöring, sortering av frön, spannmål eller torkade baljväxter, 
jfr 28.930 

• tillverkning av vägtraktorer för påhängsvagnar, jfr 29.102 

• tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar, jfr 29.200 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 187 

28.4   Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner 
Denna grupp omfattar tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygs-
maskiner, t.ex. tillverkning av verktygsmaskiner för bearbetning av metall och andra 
material (trä, ben, sten, hårdgummi, hårdplast, kallt glas o.d.) inklusive dem som an-
vänder en laserstråle, ultraljudvågor, plasmabåge, magnetisk puls o.d. 

28.41   Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 

28.410   Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
Omfattar: 

• tillverkning av verktygsmaskiner för bearbetning av metall, inklusive dem som 
använder en laserstråle, ultraljudsvågor, plasmabåge, magnetisk puls o.d. 

• tillverkning av verktygsmaskiner för svarvning, borrning, fräsning, formning, hyv-
ling, arborrning, slipning o.d. 

• tillverkning av verktygsmaskiner för prägling eller pressning 

• tillverkning av stanspressar, hydrauliska pressar, hydrauliska bromsar, fallham-
mare, smidesmaskiner o.d. 

• tillverkning av dragbänkar, maskiner för haspling av tråd eller maskiner för bear-
betning av metalltråd 

Omfattar också:  

• tillverkning av delar och tillbehör för andra verktygsmaskiner för metallbearbetning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg, jfr 25.730  

• tillverkning av maskiner för svetsning och lödning, jfr 27.900 

28.49   Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

28.490  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
Omfattar:  

• tillverkning av verktygsmaskiner för att bearbeta trä, ben, sten, hårdgummi, hård-
plast, kallt glas o.d. inklusive dem som använder en laserstråle, ultraljudvågor, 
plasmabåge, magnetisk puls o.d. 

• tillverkning av arbetshållare för verktygsmaskiner 

• tillverkning av delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygs-
maskiner 

• tillverkning av stationära maskiner för spikning, häftning, limning eller på annat 
sätt sätta ihop trä, kork, ben, hårdgummi eller plast o.d. 

• tillverkning av stationära rotationsborrmaskiner eller roterande stötborrmaskiner, 
filmaskiner, nitmaskiner, plåtskärare o.d.  

• tillverkning av pressar för tillverkning av spånskivor och liknande 

• tillverkning av maskiner för galvanisering 
Omfattar också: 

• tillverkning av delar och tillbehör till de angivna verktygsmaskinerna 
Omfattar inte:  

• tillverkning av utbytbara verktyg för verktygsmaskiner (borr, stansar, klippverktyg, kranar, 
fräsar, svarvverktyg, sågblad, skärknivar), jfr 25.730 

• tillverkning av elektriska handmanövrerade lödkolvar och lödpistoler, jfr 27.900 

• tillverkning av motordrivna handverktyg, jfr 28.240 

• tillverkning av maskiner för användning i metallverk och gjuterier, jfr 28.910 

• tillverkning av maskiner för berg- och gruvbrytning, jfr 28.920 
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28.9   Tillverkning av andra specialmaskiner 
Denna grupp omfattar tillverkning av specialmaskiner, dvs. maskiner för användning 
uteslutande inom en SNI-bransch eller inom en liten grupp SNI-branscher. Även om de 
flesta av dem används i andra tillverkningsprocesser, t.ex. livsmedelstillverkning eller 
textiltillverkning, omfattar gruppen också tillverkning av maskiner för andra (ej tillverk-
ningsindustri) såsom startanordningar för luftfartyg eller utrustning för nöjesparker. 

28.91   Tillverkning av maskiner för metallurgi 

28.910   Tillverkning av maskiner för metallurgi 
Omfattar:  

• tillverkning av maskiner och utrustning för behandling av smälta eller varma me-
taller: 

– konvertrar, götkokiller, gjutskänkar och gjutmaskiner 

• tillverkning av metallvalsverk och valsar till sådana 
Omfattar inte:  

• tillverkning av dragbänkar, jfr 28.410 

• tillverkning av formflaskor och formar (utom götkokiller), jfr 25.730  

• tillverkning av maskiner för formning av gjutformar, jfr 28.990 

28.92   Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 

28.920   Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
Omfattar:  

• tillverkning av kontinuerligt arbetande elevatorer och transportörer för använd-
ning under jord 

• tillverkning av maskiner för borrning inklusive djupborrningsmaskiner, förskräm-
ningsmaskiner och maskiner för tunneldrivning (vare sig för användning under 
jord eller inte) 

• tillverkning av maskiner för behandling av mineral genom siktning, sortering, 
separering, tvättning, krossning o.d. 

• tillverkning av betong- och murbruksblandare 

• tillverkning av schaktmaskiner: 

– bulldozrar, diagonalschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, planersladdar, 
lastskopor, lastare o.d. 

• tillverkning av pålkranar och påluppdragare, asfalteringsmaskiner, murbruksut-
läggare, betongbeläggningsmaskiner o.d. 

• tillverkning av spårläggande traktorer och traktorer som används inom byggverk-
samhet eller gruvbrytning 

• tillverkning av blad till bulldozrar och diagonalschaktmaskiner 
Omfattar inte:  

• tillverkning av utrustning för lyftning och annan godshantering, jfr 28.220 

• tillverkning av andra traktorer, jfr 28.300, 29.102 

• tillverkning av verktygsmaskiner för bearbetning av sten, inklusive maskiner för sönder-
delning och klyvning av sten, jfr 28.490 

• tillverkning av lastbilar med betongblandare, jfr 29.102 
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28.93   Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 
tobaksvaror 

28.930   Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 
tobaksvaror 

Omfattar:  
• tillverkning av torkar för jordbruksprodukter 
• tillverkning av maskiner för mejeriindustrin: 

– mjölkseparatorer 
– mjölkbehandlingsmaskiner (t.ex. homogeniseringsmaskiner) 
– maskiner för omvandling av mjölk (t.ex. smörkärnor, 

smörtillverkningsmaskiner och formmaskiner) 
– ystningsmaskiner (homogeniseringsmaskiner, formmaskiner, pressar o.d.) 

• tillverkning av maskiner för kvarnindustrin:  
– maskiner för att rengöra, sortera frön eller torkade baljväxter (sädesrensnings-

maskin, siktdukar, separatorer, maskiner för borstning av spannmål o.d.) 
– maskiner för att tillverka mjöl o.d. (kvarnar, matare, siktar, klislungor, mixrar, 

risskalare, ärtspritare) 
• tillverkning av pressar, krossar o.d. som används vid tillverkning av vin, cider, 

fruktsaft o.d. 
• tillverkning av maskiner för bageriindustrin eller för tillverkning av makaroner, 

spagetti eller liknande produkter: 
– ugnar för bagerier och konditorier, knådmaskiner, avbräckare, långrullare, 

skärmaskiner, maskiner för formning och positionering av kaksmet o.d. 
• tillverkning av maskiner och utrustning för beredning av olika livsmedel: 

– maskiner för tillverkning av konfektyrer, kakao eller choklad, eller av socker, 
för bryggerier, för beredning av kött och fjäderfän, frukt eller bär, nötter eller 
grönsaker, fisk, skaldjur eller andra marina livsmedel 

– maskiner för filtrering och rening 
– andra maskiner för industriell beredning eller tillverkning av mat- eller 

dryckesvaror 
• tillverkning av maskiner för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabi-

liska fetter eller oljor 
• tillverkning av maskiner för beredning av tobak samt för tillverkning av cigaretter, 

cigarrer, piptobak, tuggtobak eller snus 
• tillverkning av matlagningsmaskiner för hotell och restauranger 
Omfattar inte:  
• tillverkning av utrustning för bestrålning av livsmedel och mjölk, jfr 26.600  
• tillverkning av maskiner för förpackning och inslagning samt vågar, jfr 28.290 
• tillverkning av maskiner för rengöring eller sortering av ägg eller frukt, bär och andra skör-

dade produkter (utom frön, spannmål och torkade baljväxter), jfr 28.300 

28.94   Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och läder-
varor 

28.940   Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och läder-
varor 

Omfattar:  

• tillverkning av textilmaskiner: 

– maskiner för beredning, framställning, sprutning, sträckning, texturering eller 
nedskärning av konstfibrer, konstfibermaterial eller konstfibergarner 

– maskiner för beredning av textilfibrer: bomullsfrörensare, balöppnare, gar-
netteringsmaskiner, bomullsfördelare, ullavfettningsmaskiner, karbonise-
ringsmaskiner, kammaskiner, kardmaskiner, förspinnmaskiner o.d. 
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– spinnmaskiner 

– maskiner för beredning av textilgarner: maskiner för haspling, varpmaskiner 
och likartade maskiner 

– väverimaskiner (vävstolar) inklusive handvävstolar 

– trikåmaskiner 

– maskiner för tillverkning av knutet nät, tyll, spets, flätad vara o.d. 

• tillverkning av hjälpmaskiner eller hjälputrustning till textilmaskiner: 

– skaftmaskiner, jacquardmaskiner, automatiska trådväktare, anordningar för 
skyttelväxling, spindlar och spindelvingar o.d. 

• tillverkning av maskiner för tryck på textilier 

• tillverkning av maskiner för bearbetning av vävnader: 

– maskiner för tvättning, blekning, färgning, appretering, beläggning eller 
impregnering av textilvävnader 

– maskiner för haspling, avrullning, veckning, skärning eller tandning av textil-
vävnader 

• tillverkning av maskiner för tvätterier: 

– strykmaskiner inklusive fixeringspressar 

– vattentvättmaskiner och torkmaskiner för kommersiella tvätterier 

– kemtvättmaskiner 

• tillverkning av symaskiner, symaskinshuvuden och symaskinsnålar (vare sig för 
hushållsbruk eller inte) 

• tillverkning av maskiner för framställning eller appretering av filt eller bondad duk 

• tillverkning av maskiner för läder: 

– maskiner för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller 
läder 

– maskiner för tillverkning eller lagning av skodon eller andra varor av hudar, 
skinn, läder eller pälsskinn 

Omfattar inte:  

• tillverkning av kort av papper eller papp för användning i jacquardmaskiner, jfr 17.290 

• tillverkning av tvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk, jfr 27.510 

• tillverkning av maskiner av kalandertyp, jfr 28.290 

• tillverkning av maskiner som används inom bokbinderi, jfr 28.990 

28.95   Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 

28.950   Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
Omfattar:  

• tillverkning av maskiner för produktion av pappersmassa 

• tillverkning av maskiner för produktion av papper och papp 

• tillverkning av maskiner som producerar varor av papper eller papp 

28.96   Tillverkning av maskiner för gummi och plast 

28.960   Tillverkning av maskiner för gummi och plast 
Omfattar:  

• tillverkning av maskiner för bearbetning av mjukgummi eller plast eller för till-
verkning av varor av dessa material: 

• strängsprutmaskiner, formmaskiner, maskiner för tillverkning av luftfyllda däck 
eller för regummering samt andra maskiner för tillverkning av någon speciell vara 
av gummi eller plast 
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28.99   Tillverkning av övriga specialmaskiner 

28.990   Tillverkning av övriga specialmaskiner 
Omfattar:  

• tillverkning av torkar för trä, pappersmassa, papper eller kartong 

• tillverkning av tryckpressar och bokbinderimaskiner samt maskiner för aktiviteter 
som stödjer tryckning på olika material  

• tillverkning av maskiner för att producera kakelplattor, tegelpannor, formad kera-
misk pasta, grafitelektroder, krita för svarta tavlor o.d.  

• tillverkning av maskiner för tillverkning av halvledare 

• tillverkning av industrirobotar som utför flera uppgifter med specifika syften 

• tillverkning av specialmaskiner och specialutrustning av olika slag: 

– maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör 
(elektronrör) eller glödlampor 

– maskiner för framställning eller varmbearbetning av glas eller glasvaror, 
glasfiber eller glasgarn 

– maskiner och apparater för isotopseparation 

• tillverkning av utrustning för uppriktning och balansering av däck; utrustning för 
balansering (utom balansering av hjul)  

• tillverkning av system för centralsmörjning 

• tillverkning av startanordningar för luftfartyg, katapulter för hangarfartyg och 
tillhörande utrustning 

• tillverkning av solariebäddar 

• tillverkning av automatisk utrustning för bowlingbanor (t.ex. kägelresare) 

• tillverkning av karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält 
Omfattar inte:  
• tillverkning av hushållsapparater, jfr 27.5  

• tillverkning av kopiatorer o.d., jfr 28.230 

• tillverkning av maskiner eller utrustning för bearbetning av hårdgummi, hårdplast eller 
kallt glas, jfr 28.490 

• tillverkning av götkokiller, jfr 28.910 

29   Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av motorfordon för transport av passagerare 
eller godsbefordran. Tillverkningen av olika delar och tillbehör, liksom tillverkning av 
släpfordon och påhängsvagnar, redovisas här. 
Underhåll och reparation av motorfordon i denna huvudgrupp redovisas i 45.20. 

29.1   Motorfordonstillverkning 

29.10  Motorfordonstillverkning  

29.101   Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon  
Omfattar:  
• tillverkning av personbilar 

• tillverkning av motorer för personbilar och andra lätta motorfordon 

• tillverkning av underreden för lätta motorfordon 

• tillverkning av andra motorfordon: 

– snöskotrar, golfbilar, amfibiefordon 

– terränggående fordon (ATV), go-kart och liknande inklusive racerbilar 
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Omfattar också:  
• ombyggnad av fordonsmotorer i fabrik 
Omfattar inte:  
• tillverkning av elmotorer (utom startmotorer), jfr 27.110 
• tillverkning av belysningsutrustning för motorfordon, jfr 27.400 
• tillverkning av karosserier till motorfordon, jfr 29.200  
• tillverkning av elektriska delar till motorfordon, jfr 29.310  
• tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon, jfr 29.320 
• underhåll och reparation av motorfordon samt utförande av ändringar, jfr 45.20 

29.102   Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon  
Omfattar:  
• tillverkning av fordon för yrkesmässig trafik: 

– skåpbilar, lastbilar, dragbilar för påhängsvagnar o.d. 
• tillverkning av bussar, långfärdsbussar samt trådbussar 
• tillverkning av motorer för lastbilar och andra tunga motorfordon 
• tillverkning av underreden för tunga motorfordon 
• tillverkning av andra motorfordon: 

– brandbilar, sopmaskiner, bokbussar, pansrade fordon o.d. 
– lastbilar med betongblandare 

Omfattar också:  
• ombyggnad av fordonsmotorer i fabrik 
Omfattar inte:  
• tillverkning av elmotorer (utom startmotorer), jfr 27.110 
• tillverkning av belysningsutrustning för motorfordon, jfr 27.400 
• tillverkning av kolvar, kolvringar och förgasare, jfr 28.110 
• tillverkning av jordbrukstraktorer, jfr 28.300  
• tillverkning av traktorer för byggverksamhet och gruvbrytning, jfr 28.920 
• tillverkning av dumprar för användning i terräng, jfr 28.920  
• tillverkning av karosserier till motorfordon, jfr 29.200  
• tillverkning av elektriska delar till motorfordon, jfr 29.310  
• tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon, jfr 29.320 
• tillverkning av stridsvagnar och andra stridsfordon, jfr 30.400  
• underhåll och reparation av motorfordon samt utförande av ändringar, jfr 45.20 

29.2   Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och 
påhängsvagnar 

29.20   Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och 
påhängsvagnar 

29.200   Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och 
påhängsvagnar 

Omfattar:  
• tillverkning av karosserier inklusive förarhytter till motorfordon 
• utrustning av alla slags motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
• tillverkning av släpvagnar och påhängsfordon: 

– för varubefordran: påhängstankar, släpvagnar för flyttningsverksamhet o.d. 
– för transport av passagerare: husvagnar o.d. 

• tillverkning av containrar för ett eller flera transportsätt 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av specialkonstruerade släpfordon och påhängsvagnar för användning inom 
jordbruket, jfr 28.300 

• tillverkning av delar och tillbehör till karosserier till motorfordon, jfr 29.320 

• tillverkning av fordon som dras av djur, jfr 30.990 

29.3   Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon  

29.31   Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon 

29.310  Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon  
Omfattar:  

• tillverkning av elektrisk utrustning till motorfordon t.ex. generatorer, växelströms-
generatorer, tändstift, motordrivna fönsterhissar och dörrsystem, montering av 
köpta mätinstrument till instrumentpaneler, spänningsregulatorer o.d. 

• tillverkning av startmotorer till förbränningsmotorer 
Omfattar inte:  

• tillverkning av batterier till fordon, jfr 27.200 

• tillverkning av belysningsutrustning för motorfordon, jfr 27.400 

• tillverkning av pumpar för motorfordon och fordonsmotorer, jfr 28.130 

29.32   Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  

29.320  Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon   
Omfattar:  
• tillverkning av olika delar och tillbehör till motorfordon:  

– bromsar, växellådor, axlar, hjul, stötdämpare, kylare, ljuddämpare, avgasrör, 
katalysatorer, kopplingar, rattar, styrkolonner och styrhus 

• tillverkning av delar och tillbehör till karosserier till motorfordon:  

– säkerhetsbälten, krockkuddar, dörrar och stötfångare 

• tillverkning av bilsäten 
Omfattar inte:  
• tillverkning av däck, jfr 22.110 

• tillverkning av slangar och bälten av gummi samt andra gummiprodukter, jfr 22.190 

• tillverkning av kolvar, kolvringar och förgasare, jfr 28.110 

• underhåll och reparation av motorfordon samt utförande av ändringar, jfr 45.20 

30   Tillverkning av andra transportmedel 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av transportmedel t.ex. skepps- och båtbyg-
geri, tillverkning av rullande materiel för järnväg och lokomotiv, luftfartyg och rymd-
farkoster samt tillverkning av delar till dessa. 

30.1   Byggande av fartyg och båtar 
Denna grupp omfattar byggande av fartyg, båtar och annat flytande materiel för 
transport och andra kommersiella ändamål, liksom för sport- och rekreationsändamål. 

30.11   Byggande av fartyg och flytande materiel 

30.110  Byggande av fartyg och flytande materiel 
Omfattar: 
• byggande av handelsfartyg: passagerarfartyg, färjor, lastfartyg, tankfartyg o.d. 

• byggande av krigsfartyg 

• byggande av fiskebåtar och fabriksfartyg för beredning av fisk 
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Omfattar också:  
• byggande av svävare (utom svävare för rekreationsändamål) 

• byggande av flytande och nedsänkbara borrplattformar 

• byggande av flytande materiel: 

– flytdockor, pontoner, kassuner, flytbryggor, bojar och flytande prickar, fisk-
sumpar, pråmar, läktare, flytande kranar, uppblåsbara flottar ej för rekrea-
tionsändamål o.d. 

• tillverkning av sektioner till fartyg och flytande materiel 
Omfattar inte:  
• tillverkning av delar till fartyg, utom större skrovmontage: 

– tillverkning av segel, jfr 13.922 

– tillverkning av fartygspropellrar, jfr 25.999 

– tillverkning av järn- och stålankare, jfr 25.999 

– tillverkning av fartygsmaskiner och båtmotorer, jfr 28.110 

• tillverkning av navigeringsinstrument, jfr 26.510 

• tillverkning av belysningsutrustning för fartyg, jfr 27.400 

• tillverkning av motorfordon av amfibietyp, jfr 29.101 

• tillverkning av upplåsbara båtar och flottar för rekreationsändamål, jfr 30.120 

• specialreparation och -underhåll av fartyg och flytande materiel, jfr 33.150 

• upphuggning av fartyg, jfr 38.319 

• inredning av båtar, jfr 43.3 

30.12   Byggande av fritidsbåtar 

30.120  Byggande av fritidsbåtar 
Omfattar:  
• tillverkning av uppblåsbara båtar och flottar 

• byggande av segelbåtar med eller utan hjälpmotor 

• byggande av motorbåtar 

• byggande av svävarfarkoster för rekreationsändamål 

• tillverkning av vattenskotrar 

• tillverkning av andra fritidsbåtar: 

– kanoter, kajaker, roddbåtar, jollar 
Omfattar inte:  
• tillverkning av delar till fritidsbåtar:  

– tillverkning av segel, jfr 13.922 

– tillverkning av järn- och stålankare, jfr 25.999  

– tillverkning av fartygsmaskiner och båtmotorer, jfr 28.110  

• tillverkning av vindsurfingbrädor och surfingbrädor, jfr 32.300 

• underhåll och reparation av fritidsbåtar, jfr 33.150 

30.2   Tillverkning av rälsfordon 

30.20   Tillverkning av rälsfordon 

30.200   Tillverkning av rälsfordon 
Omfattar:  
• tillverkning av el-, diesel och andra lok 

• tillverkning av självgående vagnar (personvagnar, postvagnar, täckta och öppna 
godsvagnar) och underhålls- och servicevagnar för järnväg eller spårväg 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 195 

• tillverkning av icke självgående rullande materiel för järnväg eller spårväg: 

– personvagnar, godsvagnar, tankvagnar, självtömmande vagnar samt repara-
törsvagnar, kranvagnar, tendrar o.d. 

• tillverkning av speciella delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägs-
materiel: 

– boggier, axlar och hjul, bromsar och delar till bromsar, krokar och andra kopp-
lingsanordningar, buffertar och delar till buffertar, stötdämpare, underreden till 
vagnar och lok, karosserier, övergångsanordningar o.d. 

Omfattar också:  
• tillverkning av gruvlok och gruvvagnar för räls 

• tillverkning av elektrisk signal-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för 
järnvägar, spårvägar, inre vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, flygplatser o.d. 

• tillverkning av säten till järnvägsvagnar 
Omfattar inte:  
• tillverkning av omonterad räls, jfr 24.100 

• tillverkning av monterad stationär järnvägsmateriel, jfr 25.999  

• tillverkning av elmotorer, jfr 27.110 

• tillverkning av elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning, jfr 
27.900 

• tillverkning av motorer och turbiner, jfr 28.110 

30.3   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 

30.30   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.  

30.300   Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.  
Omfattar:  

• tillverkning av flygplan för transport av gods eller passagerare, för användning av 
försvarsmakten eller för sportändamål eller för andra ändamål 

• tillverkning av helikoptrar 

• tillverkning av segel- och glidflygplan samt hängglidare 

• tillverkning av luftskepp och varmluftsballonger 

• tillverkning av delar och tillbehör till luftfartyg: 

– huvudkomponenter såsom flygplanskroppar, vingar, dörrar, roderytor, 
landningsställ, bränsletankar, gondoler o.d. 

– propellrar, helikopterrotorer och rotorblad 

– motorer av sådana slag som är typiska för luftfartyg 

– delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer 

• tillverkning av markträningsapparater för flygutbildning 

• tillverkning av rymdfarkoster och bärraketer, satelliter, planetsonder, rymdstatio-
ner för omloppsbana, rymdfärjor 

• tillverkning av interkontinentala robotar (ICBM) 
Omfattar också:  

• översyn och ombyggnad av luftfartyg och motorer till luftfartyg 

• tillverkning av stolar till luftfartyg 
Omfattar inte:  

• tillverkning av fallskärmar, jfr 13.922 

• tillverkning av sprängmedel och ammunition för militärt bruk, jfr 25.400 

• tillverkning av telekommunikationsutrustning för satelliter, jfr 26.300 

• tillverkning av instrumentering till luftfartyg och flyginstrument, jfr 26.510 
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• tillverkning av system för flygnavigering, jfr 26.510 

• tillverkning av belysningsutrustning för luftfartyg, jfr 27.400  

• tillverkning av delar till tändningen och andra elektriska delar till förbränningsmotorer, jfr 
27.900 

• tillverkning av kolvar, kolvringar och förgasare, jfr 28.110  

• tillverkning av startanordningar för luftfartyg, katapulter för hangarfartyg och tillhörande 
utrustning, jfr 28.990 

30.4   Tillverkning av militära stridsfordon 

30.40   Tillverkning av militära stridsfordon  

30.400   Tillverkning av militära stridsfordon 
Omfattar:  

• tillverkning av stridsvagnar 

• tillverkning av bepansrade militärfordon av amfibietyp 

• tillverkning av övriga militära stridsfordon 
Omfattar inte:  

• tillverkning av vapen och ammunition, jfr 25.400 

30.9   Övrig tillverkning av transportmedel 

30.91   Tillverkning av motorcyklar 

30.910   Tillverkning av motorcyklar 
Omfattar:  

• tillverkning av motorcyklar, mopeder och cyklar försedda med hjälpmotor 

• tillverkning av motorer för motorcyklar 

• tillverkning av sidvagnar 

• tillverkning av delar och tillbehör till motorcyklar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av cyklar, jfr 30.920 

• tillverkning av rullstolar och andra invalidfordon, jfr 30.920 

30.92   Tillverkning av cyklar och invalidfordon 

30.920   Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
Omfattar:  

• tillverkning av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar inklusive trehjuliga transportcyk-
lar, tandemcyklar, barncyklar och trehjulingar utan motor 

• tillverkning av delar och tillbehör till cyklar 

• tillverkning av rullstolar och andra invalidfordon med eller utan motor 

• tillverkning av delar och tillbehör till rullstolar och andra invalidfordon 

• tillverkning av barnvagnar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av cyklar med hjälpmotor, jfr 30.910 

• tillverkning av leksaker med hjul som är avsedda att köras inklusive cyklar och trehjulingar 
av plast, jfr 32.400 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 197 

30.99   Diverse övrig transportmedelstillverkning 

30.990   Diverse övrig transportmedelstillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av handdrivna fordon: bagagekärror, handkärror, kälkar, shopping-
vagnar o.d. 

• tillverkning av fordon som dras av djur: sulkys, åsnekärror, likvagnar o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av truckar av det slag som används i fabriker, med eller utan utrustning 
för lyftning eller annan godshantering, självgående eller ej av det slag som används i 
fabriker (inklusive handkärror och skottkärror), jfr 28.220 

• tillverkning av dekorativa restaurangvagnar t.ex. dessertvagnar, matvagnar, jfr 31.011 

31   Tillverkning av möbler 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av möbler och tillhörande produkter av alla 
slags material utom sten, betong och keramik. Processerna som används i tillverk-
ningen är standardmetoder för formning av material och montering av komponenter 
inklusive skärning, formpressning och laminering. Utformningen av artikeln, både ur 
estetisk och ur funktionell synvinkel, är en viktig aspekt hos produktionsprocessen. 
Vissa av processerna som används i möbeltillverkning liknar processer som används i 
andra delar av tillverkningsindustrin. Skärning och montage förekommer t.ex. i till-
verkningen av takstolar, vilken redovisas i huvudgrupp 16, Tillverkning av trä och 
varor av trä. De multipla processerna gör emellertid skillnad mellan tillverkning av 
trämöbler och tillverkning av träprodukter. På liknande sätt används vid tillverkning 
av metallmöbler metoder som också används i tillverkningen av valsade produkter 
som redovisas i huvudgrupp 25, Tillverkning av metallvaror. Processen för formpress-
ning av plastmöbler liknar den som används vid formpressning av andra plastvaror. 
Tillverkningen av plastmöbler tenderar emellertid att vara en specialiserad verksam-
het. 

31.0   Tillverkning av möbler 

31.01   Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinred-
ningar 

31.011   Tillverkning av kontors- och butiksmöbler  
Omfattar:  

• tillverkning av stolar och andra sittmöbler för kontor, hotell, restauranger och of-
fentliga lokaler 

• tillverkning av stolar och sittmöbler för teatrar, biografer och liknande 

• tillverkning av specialmöbler för butiker: kassamöbler, montrar 

• tillverkning av kontorsmöbler såsom bord 

• tillverkning av laboratoriebänkar, pallar och andra sittmöbler för laboratorier, la-
boratoriemöbler (t.ex. bord) 

• tillverkning av möbler för kyrkor, skolor och restauranger 
Omfattar också:  

• tillverkning av dekorativa restaurangvagnar t.ex. dessertvagnar, matvagnar 
Omfattar inte:  

• tillverkning av svarta tavlor, jfr 28.230 

• tillverkning av bilsäten, jfr 29.320 

• tillverkning av sittmöbler för järnvägsvagnar, jfr 30.200  

• tillverkning av sittmöbler för luftfartyg, jfr 30.300  
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• tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt och veterinärt bruk, jfr 32.501 

• möbeltillbehör och -installationer i modulform, installationer för skiljeväggar, installering 
av möbler för laboratorieutrustning, jfr 43.320 

31.012  Tillverkning av kontors- och butiksinredningar 
Omfattar:  

• tillverkning av hyllor, skåp och butiksdiskar för fast montering 

31.02   Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar 

31.021   Tillverkning av köksmöbler  
Omfattar:  

• tillverkning av köksstolar och köksbord 

31.022  Tillverkning av köksinredningar 
Omfattar:  

• tillverkning av hyllor, skåp och arbetsbänkar för fast montering 

31.03   Tillverkning av madrasser 

31.030  Tillverkning av madrasser 
Omfattar:  

• tillverkning av madrasser: 

– tillverkning av resårförsedda eller stoppade madrasser eller madrasser som är 
invändigt utrustade med stödmaterial 

– tillverkning av madrasser av cellgummi eller cellplast utan överdrag 

• tillverkning av madrasstöd 
Omfattar inte:  

• tillverkning av uppblåsbara gummimadrasser, jfr 22.190 

• tillverkning av vattenmadrasser av gummi, jfr 22.190 

31.09   Tillverkning av andra möbler 

31.090   Tillverkning av andra möbler 
Omfattar:  

• tillverkning av soffor, bäddsoffor och soffgrupper 

• tillverkning av trädgårdsstolar och sittmöbler för trädgårdsbruk 

• tillverkning av möbler för sovrum, vardagsrum, trädgårdar o.d. 

• tillverkning av skåp för symaskiner, TV-apparater o.d. 
Omfattar också:  

• färdigställande såsom stoppning av stolar och sittmöbler 

• färdigställande såsom sprejning, målning, fransk polering och stoppning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av kuddar, puffar, dynor, sängöverkast och duntäcken, jfr 13.921 

• tillverkning av möbler av keramik, betong och sten, jfr 23.420, 23.690, 23.701 

• tillverkning av belysningsarmatur och lampor, jfr 27.400 

• tillverkning av bilsäten, jfr 29.320 

• tillverkning av sittmöbler för järnvägsvagnar, jfr 30.200  

• tillverkning av sittmöbler för luftfartyg, jfr 30.300  

• omstoppning och restaurering av möbler, jfr 95.240 
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32   Annan tillverkning 
Denna huvudgrupp omfattar tillverkning av olika varor som inte redovisas i andra 
delar av klassificeringen. Eftersom detta är en huvudgrupp för resterande tillverk-
ningsverksamhet kan produktionsprocesser, insatsmaterial och användningen av de 
producerade varorna variera mycket och de normala kriterierna för att föra samman 
undergrupper har inte tillämpats här. 

32.1   Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier 
Denna grupp omfattar tillverkning av både äkta och oäkta smycken. 

32.11   Prägling av mynt 

32.110   Prägling av mynt 
Omfattar:  

• tillverkning av mynt, inklusive mynt som används som lagligt betalningsmedel, av 
ädelmetall eller ej 

32.12   Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror  

32.120   Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror  
Omfattar:  

• framställning av bearbetade pärlor 

• framställning av bearbetade ädelstenar och halvädelstenar; bearbetning av industri-
stenar av hög kvalitet samt av syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halv-
ädelstenar 

• bearbetning av diamanter 

• tillverkning av smycken av ädelmetall eller av oädel metall med överdrag av ädel-
metall, eller av ädelstenar eller halvädelstenar, eller av en kombination av ädelme-
tall och ädelstenar eller halvädelstenar eller av andra material 

• tillverkning av guldsmedsvaror av ädelmetall eller av oädel metall med överdrag 
av ädelmetall: 

– bestick, fat, tallrikar, bägare, skålar, kannor o.d., toalettartiklar, kontors- och 
skrivbordsartiklar, artiklar för religiöst bruk o.d. 

• tillverkning av tekniska artiklar eller laboratorieartiklar av ädla metaller (utom 
instrument och delar av dessa): dreglar, spatlar, anoder för galvanisering o.d. 

• tillverkning av klockarmband, armband och cigarettfodral av ädelmetall  
Omfattar också:  

• gravyr av personliga artiklar av ädelmetall eller oädel metall 
Omfattar inte:  

• tillverkning av klockarmband som inte är av metall (väv, läder, plast o.d.), jfr 15.120 

• tillverkning av artiklar i oädel metall med plätering av ädelmetall (oäkta smycken), jfr 
huvudgrupp 25 

• tillverkning av boetter, jfr 26.520 

• tillverkning av klockarmband av oädel metall, jfr 32.130 

• tillverkning av oäkta smycken, jfr 32.130  

• reparation av smycken, jfr 95.250 
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32.13  Tillverkning av bijouterier o.d. 

32.130  Tillverkning av bijouterier o.d. 
Omfattar:  

• tillverkning av kostymjuveler eller oäkta smycken:  

– ringar, armband, halsband och liknande smycken tillverkade av oädel metall 
med plätering av ädelmetall 

– smycken som innehåller oäkta stenar t.ex. oäkta ädelstenar, oäkta diamanter o.d. 

• tillverkning av klockarmband av oädel metall 
Omfattar inte:  

• tillverkning av smycken av ädelmetall eller överdragna med ädelmetall, jfr 32.120 

• tillverkning av smycken som innehåller äkta ädelstenar, jfr 32.120 

• tillverkning av  klockarmband av ädelmetall, jfr 32.120 

32.2   Tillverkning av musikinstrument 

32.20   Tillverkning av musikinstrument 

32.200   Tillverkning av musikinstrument 
Omfattar: 

• tillverkning av stränginstrument  

• tillverkning av stränginstrument med klaviatur inklusive självspelande pianon 

• tillverkning av piporglar med klaviatur inklusive orgelharmonier och liknande 
klaviaturinstrument med fria metalltungor 

• tillverkning av dragspel och liknande instrument inklusive munspel 

• tillverkning av blåsinstrument 

• tillverkning av slaginstrument 

• tillverkning av musikinstrument hos vilka ljudet framställs på elektronisk väg 

• tillverkning av speldosor, orglar för nöjesfält, självspelande piano o.d. 

• tillverkning av delar och tillbehör till instrument: 

– metronomer, stämgafflar, stämpipor; kort, rondeller och rullar till automatiska 
mekaniska instrument o.d.  

Omfattar också:  

• tillverkning av visselpipor, signalhorn och andra signalinstrument som blåses med 
munnen  

Omfattar inte:  

• reproduktion av ljud- och videoband samt disketter, jfr 18.2  

• tillverkning av mikrofoner, förstärkare, högtalare, huvudhörtelefoner och liknande kompo-
nenter, jfr 26.400 

• tillverkning av skivspelare, bandspelare o.d., jfr 26.400  

• tillverkning av instrument av leksakskaraktär, jfr 32.400  

• restaurering av orglar och andra historiska instrument, jfr 33.190  

• utgivning av ljud- och videoband samt disketter, jfr 59.200 

• pianostämning, jfr 95.290 
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32.3   Tillverkning av sportartiklar 
Denna grupp omfattar tillverkning av artiklar för sport och idrott (utom beklädnads-
varor och skodon). 

32.30   Tillverkning av sportartiklar  

32.300   Tillverkning av sportartiklar  
Omfattar:  

• tillverkning av artiklar och utrustning för idrott och utomhus- eller inomhusspel: 

– hårda, mjuka och uppblåsbara bollar 

– racketar, slagträn och klubbor 

– skidor, bindningar och stavar 

– skidpjäxor 

– vindsurfingbrädor och surfingbrädor 

– utrustning för sportfiske inklusive fiskhåvar 

– utrustning för jakt, bergsklättring o.d. 

– sporthandskar av läder och sporthjälmar 

– simbassänger, plaskdammar o.d.  

– skridskor, rullskridskor o.d. 

– pilbågar och armborst 

– utrustning för gymnastiksalar och gym samt idrottsutrustning 
Omfattar inte:  

• tillverkning av segel, jfr 13.922  

• tillverkning av kläder, jfr 14.130  

• tillverkning av sadelmakeriarbeten, jfr 15.120 

• tillverkning av piskor och ridspön, jfr 15.120 

• tillverkning av skodon för idrott, jfr 15.200  

• tillverkning av vapen och ammunition, jfr 25.400  

• tillverkning av metallvikter för tyngdlyftning, jfr 25.999 

• tillverkning av fordon för idrott utom kälkar o.d., jfr huvudgrupperna 29 och 30 

• tillverkning av båtar, jfr 30.120 

• tillverkning av biljardbord, jfr 32.400 

• tillverkning av öronproppar (t.ex. för användning vid simning eller som skydd mot ljud), 
jfr 32.990 

• reparation av sportartiklar, jfr 95.290 

32.4   Tillverkning av spel och leksaker 
Denna grupp omfattar tillverkning av dockor, leksaker och spel (inklusive 
elektroniska spel), skalenliga modeller och fordon för barn (utom cyklar och 
trehjulingar av metall). 

32.40   Tillverkning av spel och leksaker  

32.400   Tillverkning av spel och leksaker  
Omfattar:  

• tillverkning av dockor samt plagg, delar och tillbehör till dockor 

• tillverkning av actionfigurer 

• tillverkning av leksaksdjur 

• tillverkning av musikinstrument av leksakskaraktär 

• tillverkning av spelkort 
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• tillverkning av sällskapsspel och liknande spel 

• tillverkning av elektroniska spel: schack o.d. 

• tillverkning av skalenliga modeller och liknande modeller för nöjesbruk, elektriska 
tåg, byggsatser o.d. 

• tillverkning av spelautomater med myntinkast, biljardspel, specialbord för 
kasinospel o.d. 

• tillverkning av artiklar till sällskapsspel samt till spel för nöjesfält 

• tillverkning av leksaker på hjul avsedda att framföras, inklusive plastcyklar och 
trehjulingar 

• tillverkning av pussel o.d. 
Omfattar inte:  

• tillverkning av konsoler för videospel, jfr 26.400 

• tillverkning av cyklar, jfr 30.920 

• tillverkning av skämtartiklar och krimskrams, jfr 32.990 

• skrivande och utgivning av programvara för konsoler för videospel, jfr 58.210, 62.010 

32.5   Tillverkning av medicinsk och dental utrustning 
Denna grupp omfattar tillverkning av laboratorieapparater, kirurgiska och medicinska 
instrument, kirurgiska apparater och utrustning, dental utrustning, artiklar för tand-
reglering, proteser, löständer och apparater för tandreglering. Tillverkning av medi-
cinska, dentala och liknande möbler ingår för vilka de extra specifika funktionerna 
avgör produktens användningsområde, t.ex. tandläkarstolar med inbyggda hydrau-
liska funktioner. 

32.50   Tillverkning av medicinsk och dental utrustning  

32.501   Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
Omfattar:  

• tillverkning av operationsdukar liksom av steril tråd och vävnad 

• tillverkning av tandfyllningar och tandfyllningsmedel (utom fästmaterial för tand-
proteser), dentalvax och andra preparat på basis av gips avsedda för dentalt bruk 

• tillverkning av bencement 

• tillverkning av dentala laboratorieugnar 

• tillverkning av dentala ultraljudstvättar för laboratoriebruk 

• tillverkning av steriliseringsapparater för laboratoriebruk 

• tillverkning av destilleringsapparater för laboratoriebruk, laboratoriecentrifuger 

• tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt och veterinärt bruk t.ex.: 

– operationsbord 

– undersökningsbord 

– sjukhussängar med mekaniska detaljer 

– tandläkarstolar 

• tillverkning av benplattor och -skruvar, injektionssprutor, nålar, kateter, kanyler o.d. 

• tillverkning av dental utrustning (inklusive tandläkarstolar med inbyggd dental 
utrustning) 

• tillverkning av ortopediska och protetiska anordningar 

• tillverkning av ögon av glas 

• tillverkning av termometrar för medicinskt bruk 

• tillverkning av oftalmologiska artiklar, glasögon, solglasögon, linser slipade enligt 
recept, kontaktlinser, skyddsglasögon 

• tillverkning av destilleringsapparater för laboratoriebruk, laboratoriecentrifuger 
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Omfattar inte:  

• tillverkning av häftmaterial för tandproteser, jfr 20.420 

• tillverkning av medicinsk impregnerad vadd, förband o.d., jfr 21.200 

• tillverkning av elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning, jfr 26.600 

• tillverkning av rullstolar, jfr 30.920 

• optikers verksamhet, jfr 47.781 

32.502   Tillverkning av tandproteser 
Omfattar: 

• tillverkning av konstgjorda tänder, tandbryggor o.d. framställda i dentallaboratorier 

32.9   Övrig tillverkning 

32.91   Tillverkning av borstbinderiarbeten 

32.910   Tillverkning av borstbinderiarbeten 
Omfattar:  

• tillverkning av kvastar, viskor och borstar inklusive borstar som utgör en del av en 
maskin; handmanövrerade, mekaniska mattsopare; moppar och dammvippor, 
penslar, målningsdynor och rollrar, gummirakor samt andra borstar, kvastar, 
viskor, moppar o.d. 

• tillverkning av skoborstar och klädborstar 

32.99   Diverse övrig tillverkning  

32.990   Diverse övrig tillverkning 
Omfattar:  

• tillverkning av skyddsutrustning: 

– brandhärdiga skyddskläder 

– linjearbetares säkerhetsbälten och andra bälten för yrkesmässig användning 

– livräddningsutrustning av kork 

– skyddshjälmar och annan personlig skyddsutrustning av plast (t.ex. idrotts-
hjälmar) 

– skyddskläder för användning vid brandbekämpning 

– skyddshjälmar av metall och annan personlig skyddsutrustning av metall 

– öronproppar (t.ex. för användning vid simning eller som skydd mot ljud) 

– gasmasker 

• tillverkning av alla slags pennor, med eller utan mekanisk anordning 

• tillverkning av blyertsstift 

• tillverkning av datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar, handverk-
tyg för tryckning eller prägling av etiketter, satser för handtryck, färdiga färgband 
för skrivmaskiner samt färgdynor 

• tillverkning av jordglober 

• tillverkning av paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar 

• tillverkning av knappar, tryckknappar, blixtlås 

• tillverkning av cigarettändare 

• tillverkning av artiklar för personligt bruk: rökpipor, kammar, hårspännen, 
raffräschissörer, termosflaskor och andra termoskärl för personligt bruk eller 
hushållsbruk, peruker, lösskägg, lösa ögonbryn 

• tillverkning av diverse artiklar: stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d., konstgjorda 
blommor, frukter och blad, skämtartiklar och krimskrams, handsåll, skyltdockor, 
gravkistor o.d. 
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• tillverkning av blomkorgar, buketter, kransar och liknande artiklar 

• uppstoppning av djur 
Omfattar inte:  

• tillverkning av vekar till tändare, jfr 13.960 

• tillverkning av arbetskläder (t.ex. laboratorierockar, arbetsoveraller, uniformer), jfr 14.120 

• tillverkning av papperskrimskrams, jfr 17.290 

33   Reparation och installation av maskiner och apparater 
Denna huvudgrupp omfattar specialreparationer av varor vilka framställts inom till-
verkningssektorn i syfte att återställa maskiner, utrustning och andra varor i funk-
tionsdugligt skick. Tillhandahållandet av allmänt eller rutinmässigt underhåll (dvs. 
service) på sådana varor för att säkerställa att de fungerar effektivt och förebygga 
stopp och onödiga reparationer ingår. 
I huvudgruppen ingår endast specialiserade reparations- och underhållsaktiviteter. En 
betydande mängd reparationer görs också av tillverkarna av maskiner, utrustning och 
varor varvid klassificeringen av enheterna som utför dessa reparations- och tillverk-
ningsaktiviteter görs enligt principen om förädlingsvärde, vilket ofta innebär att dessa 
kombinerade aktiviteter förs till tillverkningen av varan. Samma princip tillämpas på 
kombinerad handel och reparation.  
Ombyggnad eller renovering av maskiner och utrustning redovisas som tillverkning i 
andra grupper i denna avdelning.  
Reparation och underhåll av varor som används som kapitalvaror såväl som konsum-
tionsvaror redovisas i typfallet som reparation och underhåll av hushållsvaror (t.ex. 
reparation av kontors- och hushållsmöbler, jfr 95.240). 
I huvudgruppen ingår även specialiserad installation av maskiner. Installation av ut-
rustning som utgör en integrerad del av byggnader och liknande anläggningar t.ex. 
dragning av elledningar, installation av rulltrappor eller installation av luftkonditione-
ring klassificeras emellertid som byggverksamhet (jfr avdelning F). 
Huvudgruppen omfattar inte rengöring av industrimaskiner, jfr 81.221; reparation och 
underhåll av datorer och kommunikationsutrustning, jfr 95.1; reparation och underhåll av 
hushållsartiklar, jfr 95.2. 

33.1   Reparation av metallvaror, maskiner och apparater 

33.11   Reparation av metallvaror 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av metallvaror inom huvud-
grupp 25. 

33.110   Reparation av metallvaror 
Omfattar: 

• reparation av metalltankar, reservoarer och containrar 

• reparation och underhåll av rör och rörledningar 

• mobila svetsreparationer 

• reparation av stålfat för transportändamål 

• reparation och underhåll av ånggeneratorer  

• reparation och underhåll av hjälpapparater för användning tillsammans med 
ånggeneratorer: 

– kondensorer, förvärmare, överhettare, ångsamlare och ångackumulatorer  

• reparation och underhåll av kärnreaktorer utom isotopseparatorer 

• reparation och underhåll av delar till ångpannor för fartyg eller kraftverk 

• plåtreparation av pannor och radiatorer för centraluppvärmning 
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• reparation och underhåll av skjutvapen och artilleri (inklusive reparation av sport- 
och fritidsgevär) 

• reparation och underhåll av shoppingvagnar 
Omfattar inte:  
• slipning av blad och sågar, jfr 33.120 
• reparation av system för centraluppvärmning o.d., jfr 43.221 
• reparation av mekaniska låsanordningar, kassaskåp o.d., jfr 80.200 

33.12   Reparation av maskiner 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av maskiner och utrustning för 
industriell användning såsom slipning eller installation av kommersiella eller in-
dustriella maskinblad och -sågar; tillhandahållandet av svetsreparationstjänster (t.ex. 
för motorfordon, allmän); reparation av maskiner och utrustning för jordbruk samt 
andra stora industriella maskiner och utrustningar (t.ex. gaffeltruckar och annan ut-
rustning för materialhantering, verktygsmaskiner, kommersiell kylutrustning, utrust-
ning för byggnadsverksamhet och gruvmaskiner) inklusive maskiner och utrustning i 
huvudgrupp 28. 

33.120   Reparation av maskiner 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av icke-självgående motorer  
• reparation och underhåll av pumpar, kompressorer och tillhörande utrustning 
• reparation och underhåll av fluidtekniska maskiner 
• reparation av ventiler 
• reparation av delar för kraftöverföring 
• reparation och underhåll av ugnar för industriella processer 
• reparation och underhåll av utrustning för lyftning och hantering 
• reparation och underhåll av industriell kylutrustning och utrustning för luftrening 
• reparation och underhåll av maskiner för allmänt ändamål för kommersiellt bruk 
• reparation av motordrivna handverktyg 
• reparation och underhåll av metallskärande och metallformande verktygsmaskiner 

och tillbehör 
• reparation och underhåll av andra verktygsmaskiner 
• reparation och underhåll av jordbrukstraktorer 
• reparation och underhåll av jordbruksmaskiner och maskiner för skogsbruk och 

avverkning 
• reparation och underhåll av metallurgiska maskiner 
• reparation och underhåll av maskiner för användning i gruvor, byggnadsverksam-

het och i anslutning till olje- och gastillgångar 
• reparation och underhåll av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och 

tobak 
• reparation och underhåll av maskiner för textila beklädnadsvaror och för 

framställning av läder 
• reparation och underhåll av maskiner för papperstillverkning 
• reparation och underhåll av maskiner för plast och gummi 
• reparation och underhåll av andra maskiner för särskilt ändamål inom huvud-

grupp 28 
• reparation och underhåll av utrustning för vägning  
• reparation och underhåll av försäljningsautomater 
• reparation och underhåll av kassaapparater 
• reparation och underhåll av kopieringsmaskiner 
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• reparation av kalkylatorer, elektroniska eller icke-elektroniska 

• reparation av skrivmaskiner 
Omfattar inte:  

• installation, reparation och underhåll av värmepannor och annan värmeutrustning, jfr 
43.221 

• installation, reparation och underhåll av hissar och rulltrappor, jfr 43.290 

• reparation av datorer, jfr 95.110 

33.13   Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av varor inom 26.5, 26.6 och 
26.7 utom dem som betecknas som hushållsvaror. 

33.130   Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av utrustning för mätning, provning, navigering och styr-
ning inom 26.5 t.ex.:  

– instrument för motorer till luftfartyg 

– provningsutrustning för utsläpp från bilar 

– meteorologiska instrument 

– utrustning för provning och inspektion av fysikaliska, elektriska och kemiska 
egenskaper 

– instrument för lantmäteri 

– instrument för detektion och övervakning av strålning 

• reparation och underhåll av bestrålnings-, elektromedicinsk och elektroterapeutisk 
utrustning redovisad i 26.600 t.ex.  

– utrustning för magnetisk resonanstomografi 

– medicinsk ultraljudsutrustning 

– pacemakers 

– hörapparater 

– EKG-apparater 

– elektromedicinsk endoskopiutrustning  

– bestrålningsapparater 

• reparation av optiska instrument och optisk utrustning inom 26.700 om använd-
ningen är huvudsakligen kommersiell t.ex.: 

– kikare 

– mikroskop (utom elektron- och protonmikroskop) 

– teleskop 

– prismor och linser (utom oftalmologiska) 

– fotografisk utrustning 
Omfattar inte:  

• reparation och underhåll av kopieringsmaskiner, jfr 33.120 

• reparation och underhåll av datorer och kringutrustning, jfr 95.110  

• reparation och underhåll av datorprojektorer, jfr 95.110 

• reparation och underhåll av kommunikationsutrustning, jfr 95.120 

• reparation och underhåll av kommersiella TV- och videokameror, jfr 95.120 

• reparation av videokameror för hushållsbruk, jfr 95.210  

• reparation av alla slags ur, jfr 95.250 
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33.14   Reparation av elapparatur 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av varor inom huvudgrupp 27 
utom dem inom 27.5 (hushållsartiklar). 

33.140   Reparation av elapparatur 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av krafttransformatorer, distributionstransformatorer och 
specialtransformatorer 

• reparation och underhåll av elektriska motorer, generatorer och motorgeneratorer 

• reparation och underhåll av apparatur för ställverk och kontrollpaneler 

• reparation och underhåll av reläer och styrutrustning 

• reparation och underhåll av primärbatterier och laddningsbara batterier 

• reparation och underhåll av elektrisk belysningsutrustning 

• reparation och underhåll av strömförande och icke strömförande ledningstillbehör 
för strömkretsar 

Omfattar inte:  

• reparation och underhåll av datorer och kringutrustning, jfr 95.110 

• reparation och underhåll av telekommunikationsutrustning, jfr 95.120  

• reparation och underhåll av konsumentelektronik, jfr 95.210 

• reparation av alla slags ur, jfr 95.250 

33.15   Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av fartyg och båtar. Ombygg-
nad eller översyn vid varv av fartyg redovisas emellertid i huvudgrupp 30. 

33.150   Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
Omfattar:  

• reparation och rutinmässigt underhåll av fartyg 

• reparation och underhåll av fritidsbåtar 
Omfattar inte:  

• fabriksmässig ombyggnad av fartyg, jfr 30.1 

• reparation av fartygs- och båtmotorer, jfr 33.120 

• skrotning och upphuggning av fartyg, jfr 38.319 

33.16   Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 

33.160   Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av luftfartyg (utom fabriksmässig översyn och ombygg-
nad) 

• reparation och underhåll av motorer till luftfartyg 
Omfattar inte:  

• fabriksmässig översyn och ombyggnad av luftfartyg, jfr 30.300 

33.17   Reparation och underhåll av andra transportmedel 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av andra transportmedel inom 
huvudgrupp 30 utom motorcyklar och cyklar.  

33.170   Reparation och underhåll av andra transportmedel 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av lok och järnvägsvagnar (utom fabriksmässig ombygg-
nad) 

• reparation av djurdragna vagnar 
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Omfattar inte:  

• fabriksmässig reparation och ombyggnad av lok och järnvägsvagnar, jfr 30.200 

• reparation och underhåll av militära stridsfordon, jfr 30.400 

• reparation och underhåll av shoppingvagnar, jfr 33.110 

• reparation och underhåll av motorer till lok, jfr 33.120  

• reparation och underhåll av motorcyklar, jfr 45.400 

• reparation av cyklar, jfr 95.290 

33.19   Reparation av annan utrustning 
Denna undergrupp omfattar reparation och underhåll av utrustning som inte redovi-
sas på annan plats inom denna huvudgrupp. 

33.190   Reparation av annan utrustning 
Omfattar:  

• reparation av fiskenät, inklusive lagning 

• reparation av rep, riggar, kanvas och presenningar 

• reparation av säckar för att lagra gödselmedel och kemikalier 

• reparation eller renovering av lastpallar av trä, transportfat, och liknande föremål 

• reparation av flippermaskiner och andra spelautomater med myntinkast 
Omfattar inte:  

• reparation av hushålls- och kontorsmöbler, restaurering av möbler, jfr 95.240 

• reparation av cyklar, jfr 95.290 

• reparation och ändring av kläder, jfr 95.290 

33.2   Installation av industrimaskiner och -utrustning 
Denna grupp omfattar specialiserad installation av maskiner.  
Installation av utrustning som utgör en integrerad del av byggnader och liknande 
anläggningar t.ex. installation av rulltrappor, dragning av elledningar, tjuvlarm eller 
luftkonditioneringssystem redovisas inom byggverksamhet, jfr avdelning F. 

33.20   Installation av industrimaskiner och -utrustning 

33.200   Installation av industrimaskiner och -utrustning 
Omfattar:  

• installation av industrimaskiner i industrianläggningar 

• montering och installation av system för kontinuerlig processtyrning 

• montering och installation av utrustning för styrning av industriella processer 

• installation av annan industriell utrustning, t.ex.: 

– kommunikationsutrustning 

– stordatorer och liknande datorer 

– strålningsutrustning och elektromedicinsk utrustning 

• demontering av stora maskiner och utrustningar 

• verksamhet utförd av montör 

• montering av maskiner 

• installation av utrustning för bowlingbanor 
Omfattar inte: 

• installation av hissar, rulltrappor, automatiska dörrar och svängdörrar, system för damm-
sugare o.d., jfr 43.290 

• installation av dörrar, trappor, butiksinredning, möbler o.d., jfr 43.320 

• installation (uppsättning) av persondatorer, jfr 62.090 
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Avdelning D – Försörjning av el, gas, värme och kyla 
Denna avdelning omfattar försörjning med elkraft, naturgas, ånga och vatten via 
permanent infrastruktur (nät) bestående av ledningar, rör och rörledningar. Nätets 
storlek är inte avgörande; även tillförsel av el, gas, ånga, hett vatten o.d. inom 
industriparker och bostadshus ingår. I avdelningen ingår därför drift av elverk och 
gasverk som producerar, kontrollerar och distribuerar elkraft och gas. Tillhanda-
hållandet av värme och kyla omfattas också.  
Avdelningen omfattar inte drift av vattenverk och avloppsverk, jfr huvudgrupperna 36 och 37 i 
avdelning E. Den omfattar inte heller transport av gas i rörledningar (vanligen över långa 
sträckor). 

35   Försörjning av el, gas, värme och kyla 
35.1   Generering, överföring och distribution av elkraft 

35.11   Generering av elektricitet 

35.110   Generering av elektricitet 
Omfattar:  

• drift av anläggningar som genererar elektrisk energi, inklusive värmekraft, 
kärnkraft, vattenkraft, gasturbin, diesel och med förnybara energikällor 

Omfattar inte:  

• produktion av el genom förbränning av avfall, jfr 38.210 

35.12   Överföring av elektricitet 

35.120   Överföring av elektricitet 
Omfattar:  

• drift av system för överföring av elektricitet från genereringsanläggningen till 
distributionssystemet 

35.13   Distribution av elektricitet 

35.130   Distribution av elektricitet 
Omfattar:  

• drift av distributionssystem (dvs. bestående av ledningar, stolpar, elmätare och 
installationskablar) som leder elkraften från genereringsanläggningen eller 
överföringssystemet till slutkunden 

35.14   Handel med elektricitet 

35.140   Handel med elektricitet 
Omfattar:  

• försäljning av elektricitet till kunden 

• aktiviteter hos mäklare eller agenter som agerar mellanhand vid försäljning av 
elektricitet via kraftförsörjningssystem som drivs av andra 

• drift av elbörser för överkapacitet på el och överföring av el 

35.2   Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
Denna grupp omfattar tillverkning av gas och distribution av naturgas eller syntetisk 
gas till kunden via ett system av rörledningar. Gasagenter eller gasmäklare som agerar 
mellanhand vid försäljning av naturgas via gasdistributionssystem som drivs av andra 
ingår.  
Den särskilda driften av rörledningar för gas, i typfallet över långa avstånd, som samman-
binder producenter med distributörer av gas, eller mellan tätorter ingår ej i denna grupp och 
redovisas tillsammans med andra transporter över rörledning (jfr avdelning H). 



Innehållsbeskrivningar  Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

210 Statistiska centralbyrån 

35.21   Framställning av gas 

35.210   Framställning av gas 
Omfattar:  

• framställning av gas för gasförsörjning av biprodukter från jordbruket eller av 
avfall eller genom förgasning av kol 

• tillverkning av gasformiga bränslen med specifika värmevärden, av olika gastyper 
inklusive naturgas genom rening, blandning eller genom annan process 

Omfattar inte:  

• framställning av rå naturgas, jfr 06.200 

• drift av koksugnar, jfr 19.100 

• tillverkning av raffinerade petroleumprodukter, jfr 19.200 

• tillverkning av industrigaser, jfr 20.110  

35.22   Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 

35.220   Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
Omfattar:  

• distribution och leverans av gasformiga bränslen av alla slag via ett rörnät 
Omfattar inte:  

• transport av gaser via rörledning (över långa avstånd), jfr 49.500 

35.23   Handel med gas via rörnät 

35.230   Handel med gas via rörnät 
Omfattar:  

• försäljning av gas till kunden via rörnät 

• aktiviteter hos gasmäklare eller gasagenter som agerar mellanhand vid försäljning 
av gas via gasdistrubtionssystem som drivs av andra 

• varubörser och börser för transportkapacitet avseende gasformiga bränslen 
Omfattar inte:  

• partihandel med gasformiga bränslen, jfr 46.710 

• detaljhandel med gas i flaska, jfr 47.789 

• direktförsäljning av bränsle, jfr 47.999 

35.3   Försörjning av värme och kyla 

35.30   Försörjning av värme och kyla  

35.300   Försörjning av värme och kyla  
Omfattar:  

• framställning, uppsamling och distribution av ånga och hetvatten för uppvärm-
ning, elförsörjning och andra ändamål 

• framställning och distribution av nedkyld luft 

• framställning och distribution av nedkylt vatten för kylning 

• framställning av is för livsmedels- och annan användning 
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Avdelning E – Vattenförsörjning; avloppsrening, 
avfallshantering och sanering 
Denna avdelning omfattar aktiviteter i anslutning till hantering (inklusive insamling, 
behandling och bortskaffande) av olika former av avfall t.ex. industri- och hushålls-
avfall i fast och icke fast form, liksom förorenade platser. Resultatet av avfallsbehand-
lingen kan antingen bortskaffas eller bli en insatsvara i andra produktionsprocesser. 
Aktiviteter avseende vattenförsörjning redovisas också i denna avdelning, eftersom de 
ofta sker i anslutning till, eller av enheter som också ägnar sig åt behandling av avlopps-
vatten. 

36  Vattenförsörjning 
Denna huvudgrupp omfattar insamling, behandling och distribution av vatten för 
hushållsbehov och industriella behov. Insamling av vatten från olika källor ingår, 
liksom distribution på olika sätt. Drift av bevattningssystem ingår också, men inte 
tillhandahållandet av bevattningstjänster genom sprinkler och liknande stödtjänster 
inom jordbruket. 
Huvudgruppen omfattar inte drift av bevattningsutrustning för jordbruksändamål, (jfr 
01.610); behandling av avloppsvatten för att förhindra förorening, (jfr 37.000); transport av 
vatten i rörledning (över långa avstånd), (jfr 49.500). 

36.0   Vattenförsörjning 

36.00   Vattenförsörjning 

36.001   Grundvattenförsörjning 
Omfattar:  

• behandling av grundvatten för industriella och andra ändamål 

• avsaltning av grundvatten för att framställa vatten som huvudprodukt 

• distribution av grundvatten genom rörsystem, via tankbil eller på annat sätt 

• drift av bevattningssystem med huvudsakligen grundvatten  

36.002 Ytvattenförsörjning 
Omfattar:  

• behandling av ytvatten för industriella och andra ändamål 

• insamling av vatten från floder, sjöar, brunnar o.d. 

• insamling av regnvatten 

• rening av ytvatten för vattenförsörjningsändamål 

• avsaltning av havsvatten för att framställa vatten som huvudprodukt 

• distribution av ytvatten genom rörsystem, via tankbil eller på annat sätt 

• drift av bevattningssystem med huvudsakligen ytvatten  

37   Avloppsrening 
Denna huvudgrupp omfattar drift av avloppssystem eller anläggningar för 
behandling av avloppsvatten i vilka insamlas, behandlas och bortskaffas 
avloppsvatten. 
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37.0   Avloppsrening 

37.00   Avloppsrening 

37.000   Avloppsrening 
Omfattar:  

• drift av avloppssystem eller anläggningar för behandling av avloppsvatten 

• insamling och transport av avloppsvatten från en eller flera användare, samt även 
dagvatten genom avloppssystem, uppsamlare, tankar och andra transportmedel 
(slamsugningsbilar o.d.)  

• tömning och rengöring av avloppsbrunnar, septiktankar, avloppsrör och schakt 
från avloppsvatten, underhåll av kemiska toaletter 

• rening av avloppsvatten (inklusive avloppsvatten från människor och industri 
samt vatten från simbassänger o.d.) genom fysiska, kemiska och biologiska proces-
ser såsom utspädning, silning, filtrering, sedimentering o.d. 

• underhåll och rengöring av avloppssystemet, inklusive rensning av avlopp 
Omfattar inte: 

• dekontaminering av yt- och grundvatten på en förorenad plats, jfr 39.000 

• rengöring och rensning av avloppsrör i byggnader, jfr 43.221 

38   Avfallshantering; återvinning 
Denna huvudgrupp omfattar insamling, behandling och bortskaffande av avfallsma-
terial. Huvudgruppen omfattar också lokal transport av avfallsmaterial och drift av 
återvinningsanläggningar (dvs. sådana som sorterar återvinningsbart material ur en 
avfallsström). 

38.1   Insamling av avfall 
Denna grupp omfattar insamling av avfall från hushåll och företag med hjälp av sop-
tunnor, hjulförsedda soptunnor, containrar o.d. Här omfattas också insamling av icke-
farligt och farligt avfall t.ex. avfall från hushåll, använda batterier, använd matlag-
ningsolja och använt matlagningsfett, spillolja från fartyg och oljeavfall från bilverk-
städer liksom bygg- och rivningsavfall. 

38.11   Insamling av icke-farligt avfall 

38.110   Insamling av icke-farligt avfall 
Omfattar:  

• insamling av icke-farligt avfall i fast form (dvs. sopor) inom ett lokalt område t.ex. 
insamling av avfall från hushåll och företag med hjälp av soptunnor, hjulförsedda 
soptunnor, containrar o.d. vilket kan innehålla blandade återvinningsbara material 

• insamling av återvinningsbara material 

• insamling av avfall från papperskorgar på offentliga platser 
Omfattar också: 

• insamling av bygg- och rivningsavfall 

• insamling och bortskaffande av bråte såsom ris och grus. 

• insamling av avfall från textilfabriker 

• drift av omlastningsstationer för icke-farligt avfall 
Omfattar inte: 

• insamling av farligt avfall, jfr 38.120 

• drift av deponier för bortskaffande av icke-farligt avfall, jfr 38.210 

• drift av anläggningar där blandade återvinningsbara material såsom papper, plast o.d. 
sorteras i skilda kategorier, jfr 38.320 
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38.12 Insamling av farligt avfall 

38.120   Insamling av farligt avfall  
Omfattar: 

• insamling av farligt avfall i fast eller icke fast form, dvs. avfall som innehåller 
explosionsfarliga, oxiderande, brandfarliga, toxiska, irriterande, skadliga, can-
cerogena, frätande, smittsamma eller andra ämnen och preparat som är skadliga 
för människors hälsa och för miljön, t.ex.: 

– spillolja från fartyg och bilverkstäder 

– biologiskt farligt avfall 

– radioaktivt kärnavfall 

– använda batterier 

• drift av omlastningsstationer för farligt avfall 

• identifiering, behandling, förpackning och märkning av avfall för 
transportändamål. 

Omfattar inte: 

• sanering av förorenade byggnader, gruvanläggningar, jord, grundvatten, t.ex. asbestsane-
ring, jfr 39.000 

38.2   Behandling och bortskaffande av avfall 

38.21   Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 

38.210   Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
Omfattar: 

• drift av deponier för bortskaffande av icke-farligt avfall 

• bortskaffande av icke-farligt avfall i fast eller icke fast form genom förbränning 
eller annan metod, oavsett om resultatet blir produktion av elektricitet eller ånga, 
alternativa bränslen, biogas, aska eller andra biprodukter för fortsatt användning 
o.d. 

• behandling av organiskt avfall för bortskaffande 

• framställning av kompost ur organiskt avfall 
Omfattar inte: 

• förbränning av farligt avfall, jfr 38.220 

• drift av anläggningar där hopblandade återvinningsbara material t.ex. papper, plast, 
använda burkar för drycker och metaller sorteras i olika kategorier, jfr 38.320 

• dekontaminering, sanering av land och vatten; begränsning av utsläpp av toxiska material, 
jfr 39.000 

38.22   Behandling och bortskaffande av farligt avfall 

38.220  Behandling och bortskaffande av farligt avfall  
Omfattar:  

• bortskaffande och behandling före bortskaffande av farligt avfall i fast eller icke 
fast form, inklusive avfall som är explosionsfarligt, oxiderande, brandfarligt, 
toxiskt, irriterande, cancerogent, frätande, smittsamt, samt andra ämnen och 
preparat som är skadliga för människors hälsa och för miljön 

• drift av anläggningar för behandling av farligt avfall 

• behandling och bortskaffande av toxiska levande eller döda djur samt annat 
förorenat avfall 

• förbränning av farligt avfall 
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• bortskaffande av uttjänta varor såsom kylskåp för att destruera farligt avfall 

• behandling, bortskaffande och lagring av radioaktivt kärnavfall inklusive:  

– behandling och bortskaffande av radioaktivt avfall för avklingningslagring, dvs. 
avfall som sönderfaller under transportperioden, från sjukhus 

– inkapsling, beredning och annan behandling av radioaktivt kärnavfall för lagring 
Omfattar också: 

• energiåtervinning som är resultat av förbränning av avfall  
Omfattar inte: 

• upparbetning av kärnbränsle, jfr 20.130 

• förbränning av icke-farligt avfall, jfr 38.210 

• dekontaminering, sanering av land och vatten; begränsning av utsläpp av toxiska material, 
jfr 39.000 

38.3   Återvinning 

38.31   Demontering av uttjänta fordon och maskiner 

38.311   Demontering av uttjänta fordon  
Omfattar: 

• demontering av uttjänta fordon (bilar, bussar, fartyg etc.) för materialåtervinning 
Omfattar inte: 

• demontering av bilar, fartyg för att på nytt sälja användbara delar, jfr avdelning G 

• återvinningsprocesser, dvs. bearbetning av avfall och skrot, jfr 38.320 

38.312   Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning 
Omfattar: 

• demontering av elektrisk och elektronisk utrustning (datorer, TV-apparater, tvätt-
maskiner, kylskåp och annan elektrisk och elektronisk utrustning) för materialåter-
vinning 

Omfattar inte: 

• bortskaffande av uttjänta varor såsom kylskåp för att destruera farligt avfall, jfr 38.220 

• demontering av datorer, TV-apparater och annan elektronisk utrustning för att på nytt 
sälja användbara delar, jfr avdelning G 

• återvinningsprocesser, dvs. bearbetning av avfall och skrot, jfr 38.320 

38.319   Demontering av övrig kasserad utrustning 
Omfattar: 

• demontering av övrig kasserad utrustning såsom icke-elektriska hand- och träd-
gårdsverktyg (ej bilar, fartyg, datorer, TV-apparater och annan elektronisk utrust-
ning) för materialåtervinning 

Omfattar inte: 

• demontering av bilar, fartyg, datorer, TV-apparater och annan utrustning för att på nytt 
sälja användbara delar, jfr avdelning G 

• återvinningsprocesser, dvs. bearbetning av avfall och skrot, jfr 38.320 
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38.32   Återvinning av källsorterat material 

38.320   Återvinning av källsorterat material 
Omfattar: 

• bearbetning av avfall och skrot av metall och icke-metall till returråvara vanligen 
med hjälp av en mekanisk eller kemisk omvandlingsprocess: 

– mekanisk krossning av metallavfall från begagnade bilar, tvättmaskiner, cyklar 
o.d. 

– mekanisk förminskning av stora järnföremål såsom järnvägsvagnar 

– sönderdelning av metallavfall, uttjänta fordon o.d. 

– andra metoder för mekanisk behandling såsom skärning och pressning för att 
minska volymen 

– återvinning av metall ur fotografiavfall t.ex. fixeringsmedel eller fotografisk film 
och fotopapper  

– regenerering av gummi från t.ex. uttjänta däck för att framställa returråvara 

– sortering och pelletering av plast för att framställa returråvara till rör, blom-
krukor, lastpallar o.d. 

– bearbetning (tvättning, smältning, malning) av plast- eller gummiavfall till 
granulat 

– krossning, rengöring och sortering av glas 

– krossning, rengöring och sortering av annat avfall såsom rivningsavfall för att få 
returråvara 

– bearbetning av använd matlagningsolja och använt matlagningsfett till returrå-
vara 

– bearbetning av annat livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksavfall samt restsub-
stanser för att få returråvara 

Omfattar också: 

• återvinning av material från avfallsflöden genom (1) separering och sortering av 
återvinningsbart material från icke-farliga avfallsflöden (dvs. sopor) eller (2) 
separering och sortering av hopblandade återvinningsbara material t.ex. papper, 
plast, använda burkar för drycker och metaller, i olika kategorier 

Omfattar inte: 

• tillverkning av nya slutprodukter av returråvara (oavsett om de är egentillverkade eller 
inte), t.ex. spinning av garn från riven lump, tillverkning av massa från returpapper, 
regummering av däck eller tillverkning av metall av metallskrot, jfr motsvarande grupper i 
avdelning C (Tillverkning) 

• upparbetning av kärnbränsle, jfr 20.130 

• omsmältning av avfall och skrot av järn, jfr 24.100 

• materialåtervinning under förbränning av avfall, jfr 38.2 

• behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall, jfr 38.210 

• behandling av organiskt avfall för bortskaffande, inklusive framställning av kompost, jfr 
38.210 

• energiåtervinning under förbränning av icke-farligt avfall, jfr 38.210 

• behandling och bortskaffande av radioaktivt avfall från sjukhus för avklingningslagring 
o.d., jfr 38.220 

• behandling och bortskaffande av toxiskt, förorenat avfall, jfr 38.220 

• partihandel med återvinningsbara material, jfr 46.771, 46.772, 46.773 
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39   Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan  
 verksamhet för föroreningsbekämpning 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av saneringstjänster dvs. sanering av 
förorenade byggnader och platser, jord samt yt- eller grundvatten. 

39.0   Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 
föroreningsbekämpning 

39.00   Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 
föroreningsbekämpning 

39.000   Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för 
föroreningsbekämpning 

Omfattar:  

• dekontaminering av jordmassor och eller grundvatten på en förorenad plats, 
antingen in situ eller ex situ, med hjälp av t.ex. mekaniska, kemiska eller biologiska 
metoder 

• dekontaminering av industrianläggningar, inklusive kärnkraftsanläggningar och 
platser för sådana 

• dekontaminering och sanering av ytvatten efter utsläpp, t.ex. genom insamling av 
föroreningar eller genom användning av kemikalier 

• sanering av oljeutsläpp och andra föroreningar på land, i ytvatten, i hav eller sjöar, 
inklusive kustfarvatten 

• begränsning av utsläpp av asbest, blyfärg och andra toxiska material 

• annan specialiserad verksamhet i samband med miljöskyddsåtgärder 
Omfattar inte: 

• bekämpning av skadedjur inom jordbruket, jfr 01.610 

• rening av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, jfr 36.001, 36.002 

• behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall, jfr 38.210 

• behandling och bortskaffande av farligt avfall, jfr 38.220 

• sopning och vattning av gator o.d., jfr 81.290 
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Avdelning F – Byggverksamhet 
Denna avdelning omfattar allmän byggnadsverksamhet och specialiserade verksamheter 
för byggnader och anläggningar. Den omfattar nybyggnation, reparationer, tillbyggna-
der och ombyggnader, uppförande av ej egentillverkade monteringsfärdiga byggnader 
eller konstruktioner på plats och även uppförande av byggnader av tillfälligt slag.  
Allmän byggverksamhet är byggandet av bostäder, kontorsbyggnader, affärer och 
andra offentliga och allmännyttiga byggnader, lantbruksbyggnader o.d. eller byggande 
av konstruktioner såsom motorvägar, gator, broar, tunnlar, järnvägar, flygfält, hamnar 
och andra vattenkonstruktioner, bevattningssystem, avloppssystem, industrianlägg-
ningar, rörledningar och elledningar, idrottsanläggningar o.d.  
Detta arbete kan utföras för egen räkning eller mot lön eller inom ramen för ett kon-
trakt. Delar av arbetet och ibland hela det praktiska arbetet kan utföras av under-
entreprenörer. En enhet som har det övergripande ansvaret för ett byggnadsprojekt 
redovisas här.  
Reparationer av byggnader och anläggningar ingår också. 
I avdelningen inkluderas byggandet av hela hus (jfr huvudgrupp 41), kompletta 
anläggningsarbeten (jfr huvudgrupp 42) liksom specialiserad bygg- eller anläggnings-
verksamhet om denna endast omfattar en del av byggprocessen (jfr huvudgrupp 43). 
Uthyrning av byggmaskiner med förare redovisas tillsammans med den särskilda 
byggverksamhet som utförs med utrustningen. 
Avdelningen omfattar också utvecklandet av byggprojekt avseende hus eller anlägg-
ningsarbeten genom att samla finansiella, tekniska och fysiska resurser för att genomföra 
byggprojekten för senare försäljning. Om dessa aktiviteter inte genomförs för senare 
försäljning av byggprojekten, utan för dessas utnyttjande (t.ex. uthyrning av utrymme i 
byggnaderna, tillverkningsverksamhet i fabriksanläggningarna) ska enheten inte 
redovisas här utan enligt sitt utnyttjande dvs. fastighetsverksamhet, tillverkning o.d. 

41  Byggande av hus 
Denna huvudgrupp omfattar allmän byggnadsverksamhet avseende alla slags bygg-
nader. Den omfattar nybyggnad, reparation, tillbyggnader och ombyggnader, upp-
förandet av ej egentillverkade monteringsfärdiga byggnader eller konstruktioner på 
plats och även uppförandet av byggnader av tillfälligt slag.  
Byggande av bostäder, kontorsbyggnader, affärer och andra offentliga och allmän-
nyttiga byggnader, lantbruksbyggnader o.d. omfattas också. 

41.1   Utformning av byggprojekt 

41.10   Utformning av byggprojekt  

41.100   Utformning av byggprojekt  
Omfattar:  
• utvecklande av byggprojekt för bostäder och andra byggnader än bostäder genom 

att samla finansiella, tekniska och fysiska resurser för att genomföra byggprojekt 
för senare försäljning 

Omfattar inte:  
• uppförande av byggnader, jfr 41.200 
• arkitekt- och konsultverksamhet, jfr 71.1 
• projektledningstjänster i anslutning till byggprojekt, jfr 71.1 

41.2   Byggande av bostadshus och andra byggnader 
Denna grupp omfattar uppförandet av kompletta byggnader för bostäder eller andra 
byggnader än bostäder för egen räkning för försäljning, eller mot lön eller inom ramen 
för ett kontrakt. Att lägga ut delar eller till och med hela byggprocessen är möjligt. Om 
endast specialiserade delar av byggprocessen genomförs, redovisas aktiviteten i 
huvudgrupp 43. 
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41.20   Byggande av bostadshus och andra byggnader 

41.200   Byggande av bostadshus och andra byggnader 
Omfattar:  
• byggandet av alla slags bostäder: 

– enfamiljshus 
– flerfamiljshus inklusive höghus 

• byggandet av alla slags andra byggnader än bostäder:  
– byggnader för industriell produktion t.ex. fabriker, verkstäder, monteringsan-

läggningar o.d. 
– sjukhus, skolor, kontorsbyggnader 
– hotell, butiker, köpcentra, restauranger 
– flygplatsbyggnader 
– anläggningar för inomhusidrott 
– parkeringsgarage, inklusive under jord 
– lagerlokaler 
– religiösa byggnader 

• montering och uppförande av ej egentillverkade monteringsfärdiga byggnader på 
plats 

Omfattar också:  
• ombyggnad och renovering av befintliga bostadsstrukturer 
Omfattar inte:  
• byggandet av industrianläggningar, förutom byggnader, jfr 42.990 
• arkitekt- och konsultverksamhet, jfr 71.1  
• projektledning vid byggverksamhet, jfr 71.1 

42   Anläggningsarbeten  
Denna huvudgrupp omfattar allmän byggverksamhet avseende anläggningsarbeten. 
Omfattar nybyggnad, reparation, tillbyggnader och ombyggnader, uppförandet av ej 
egentillverkade monteringsfärdiga konstruktioner på plats och även byggnader av 
tillfälligt slag.  
Här omfattas stora konstruktioner såsom motorvägar, gator, broar, tunnlar, järnvägar, 
flygfält, hamnar och andra vattenkonstruktioner, bevattningssystem, avloppssystem, 
industrianläggningar, rörledningar och elledningar, idrottsanläggningar o.d. Arbetet 
kan utföras för egen räkning eller mot lön eller inom ramen för ett kontrakt. Delar eller 
ibland hela det praktiska arbetet kan läggas ut på underentreprenörer.  
Huvudgruppen omfattar inte projektledning vid byggverksamhet, (jfr 71.121). 

42.1   Anläggning av vägar och järnvägar 

42.11   Anläggning av vägar och motorvägar 

42.110  Anläggning av vägar och motorvägar 
Omfattar:  
• byggandet av motorvägar, gator, vägar, andra kör- eller gångvägar 
• beläggningsarbete på gator, vägar, huvudvägar eller tunnlar: 

– asfaltbeläggning på gator 
– målning av vägar och andra markeringar 
– installation av vägräcken, trafikskyltar o.d. 

• byggande av start- och landningsbanor på flygfält 
Omfattar inte:  

• installation av gatubelysning och elsignaler, jfr 43.210 

• arkitekt- och konsultverksamhet, jfr 71.1  



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 219 

42.12   Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 

42.120   Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
Omfattar:  
• byggande av järnvägar och tunnelbanor 
Omfattar inte:  
• installation av belysning och elsignaler, jfr 43.210  
• arkitekt- och konsultverksamhet, jfr 71.1  

42.13   Anläggning av broar och tunnlar 

42.130   Anläggning av broar och tunnlar 
Omfattar:  
• byggande av broar inklusive för upphöjda huvudvägar  
• byggande av tunnlar 
Omfattar inte:  
• installation av belysning och elsignaler, jfr 43.210  
• arkitekt- och konsultverksamhet, jfr 71.1  

42.2   Allmännyttiga anläggningsarbeten 

42.21   Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp 

42.210   Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
Omfattar:  
• byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad för:  

– rörledningar för fjärrtransport och rörledningar i tätort 
– byggande av vattenledningar 
– bevattningssystem (kanaler) 
– reservoarer 

• byggande av: 
– avloppssystem inklusive reparation 
– anläggningar för bortskaffande av avloppsvatten 
– pumpstationer 

Omfattar också:  
• brunnsborrning 
Omfattar inte:  
• projektledning tillhörande anläggningsarbeten inom VVS-teknik, jfr 71.124 

42.22   Anläggningsarbeten för el och telekommunikation 

42.220   Anläggningsarbeten för el och telekommunikation 
Omfattar:  
• byggande av anläggningar för:  

– fjärrnät och lokala nät samt kraftnät för el och telekommunikation 
– kraftverk 

Omfattar inte:  
• projektledning tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik, jfr 71.123  

42.9   Andra anläggningsarbeten 

42.91   Vattenbyggnad 

42.910   Vattenbyggnad 
Omfattar:  
• byggande av: 

– vattenleder, dammar, småbåtshamnar (marinor), slussar o.d. 
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• hamn- och flodarbeten 
• muddring av vattenleder 
Omfattar inte:  

• projektledning tillhörande anläggningsarbeten inom bygg- och anläggningsteknik, jfr 
71.121  

42.99   Övriga anläggningsarbeten 

42.990   Övriga anläggningsarbeten 
Omfattar:  

• byggandet av industrianläggningar utom byggnader t.ex.: 

– raffinaderier 

– kemiska anläggningar 

• byggarbeten, utom byggnader, t.ex.: 

– idrottsanläggningar 
Omfattar också:  

• tomt- och markförbättring (t.ex vid byggande av vägar, infrastruktur för 
samhällsservice o.d.) 

Omfattar inte:  

• indelning i tomter utan markförbättring, jfr 68.100 

• projektledning tillhörande anläggningsarbeten, jfr 71.12  

43   Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar specialiserade bygg- och anläggningsaktiviteter (specia-
listarbeten) dvs. uppförandet av delar av byggnader och anläggningsarbeten eller för-
beredelser för detta. Verksamheterna är vanligen specialiserade i ett avseende som är 
gemensamt för olika konstruktioner och som kräver särskilda kunskaper eller särskild 
utrustning, t.ex. slagpålning, grundläggning, stomarbeten, betongarbeten, murning, 
stenläggning, uppsättning av byggnadsställningar, takläggning o.d. Uppförande av 
stålkonstruktioner omfattas under förutsättning att delarna inte tillverkas av samma 
enhet. Specialiserade bygg- och anläggningsverksamheter utförs vanligen av under-
leverantörer, men i synnerhet när det gäller reparationsarbeten utförs arbetet oftast 
direkt för fastighetsägarens räkning.  
Färdigställande och efterbehandling av byggnader ingår också. 
Installation av alla slags tekniska installationer som gör att byggnaden fungerar ingår. 
Dessa aktiviteter utförs vanligen på byggplatsen även om vissa delar av arbetet kan 
göras i specialverkstad. Aktiviteterna omfattar bl.a. rördragning samt installation av 
värme- och luftkonditioneringssystem, antenner, larmsystem och annan elektrisk ut-
rustning, sprinkleranläggningar, hissar och rulltrappor o.d. De omfattar även isole-
ringsarbeten (vatten, värme och ljud), plåtarbeten, installation av stora kylanlägg-
ningar, installation av belysnings- och signalsystem för vägar, järnvägar, flygfält, ham-
nar o.d. Reparation av sådana tekniska installationer ingår också.  
Slutbehandling av byggnader omfattar aktiviteter som bidrar till färdigställandet eller 
efterbehandlingen av en byggnad såsom glasarbeten, putsarbeten, målning och tapet-
sering, kakelsättning på golv och väggar eller läggning av andra material såsom par-
kett, mattor, tapeter o.d., golvslipning, finsnickeri, ljudisolering, rengöring av fasader 
o.d. Reparation av dessa installationer ingår också. 
Uthyrning av utrustning med förare redovisas med den tillhörande byggaktiviteten. 

43.1   Rivning av hus samt mark- och grundarbeten 
Denna grupp omfattar iordningställandet av en plats för senare byggaktiviteter inklu-
sive bortförande av tidigare konstruktioner på platsen. 
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43.11   Rivning av hus och byggnader 

43.110   Rivning av hus och byggnader 
Omfattar:  
• rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar 

43.12   Mark- och grundarbeten 

43.120   Mark- och grundarbeten 
Omfattar:  
• röjning av byggplatser 

• markarbeten: schaktning, deponering, nivellering och planering av byggplatser, 
dikesgrävning, bergrensning, sprängning o.d. 

• iordningställande av gruvarbetsplatser: 

– bortforslande av överliggande jordlager och annat iordningställande av ägor 
och platser som innehåller mineraler utom platser med olja och gas 

Omfattar också:  
• dränering av byggplatser 

• dränering av jordbruks- och skogsbruksmark 
Omfattar inte:  
• borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 06.100, 06.200 

• dekontaminering av jord, jfr 39.000 

• brunnsborrning, jfr 42.210 

• schaktsänkning, jfr 43.999 

43.13   Markundersökning 

43.130   Markundersökning 
Omfattar:  
• provborrning och tagande av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska 

eller liknande ändamål 
Omfattar inte:  
• borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr 06.100, 06.200  

• stödtjänster för provborrning i samband med utvinningsverksamhet, jfr 09.900 

• brunnsborrning, jfr 42.210  

• schaktsänkning, jfr 43.999  

• undersökning av olje- och naturgasfält, geofysiska, geologiska och seismografiska undersök-
ningar, jfr 71.129 

43.2   Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer 
Denna grupp omfattar installationer som gör att en byggnad fungerar inklusive in-
stallation av elsystem, VVS-arbeten (vatten-, gas- och avloppssystem), värme- och 
luftkonditioneringssystem, hissar o.d. 

43.21   Elinstallationer 

43.210   Elinstallationer 
Omfattar: 
• installation av: 

– elkablar och elarmatur 

– telekablar 

– kablar för datornätverk och kabel-TV, inklusive fiberoptisk kabel 

– antenner för satellit-TV 

– belysningssystem 
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– brandlarm 

– tjuvlarm 

– gatubelysning och elektriska signaler 

– belysning för start- och landningsbanor på flygplats 
Omfattar också:  
• anslutning av elutrustning och hushållsutrustning inklusive värmeelement 
Omfattar inte:  
• byggande av ledningar för kommunikation och kraftöverföring, jfr 42.220 

• övervakning och fjärrövervakning av elektroniska säkerhetssystem t.ex. tjuvlarm och brand-
larm, inklusive installation och underhåll av sådana, jfr 80.200 

43.22   VVS-arbeten 

43.221   Värme- och sanitetsarbeten 
Omfattar:  
• installation, reparation och underhåll i byggnader och andra byggprojekt av: 

– värmesystem (el, gas och olja) 

– icke-elektrisk värmeutrustning, inkl. icke-elektriska solenergianläggningar, 
arbeten med rör, kanaler samt närstående plåtarbeten, som ingår i sådana 
arbeten.  

– fjärrvärmesystem  

– centralvärme 

– pannor och brännare för hushållsbruk  

– rör- och sanitetsinstallationer 
Omfattar inte:  
• installation av elektriska värmeelement, jfr 43.210 

43.222  Ventilationsarbeten 
Omfattar:  
• installation, reparation och underhåll av ventilations- och luftkonditionerings-

utrustning samt ledningar 

43.223   Kyl- och frysinstallationsarbeten 
Omfattar:  
• installation, reparation och underhåll av kyl- eller frysutrustning för bostäder, 

datorcentraler, kontor, butiker och storkök 
Omfattar inte:  
• installation av industriell kylutrustning, jfr 28.250 

43.229   Övriga VVS-arbeten 
Omfattar:  
• gasinstallationsarbeten m.m. 

43.29   Andra bygginstallationer 

43.290   Andra bygginstallationer 
Omfattar:  
• installation i byggnader och andra byggprojekt av: 

– hissar, rulltrappor inklusive reparation och underhåll 

– automatiska dörrar och svängdörrar 

– åskledare 

– system för dammsugare 

– isolering mot värme, ljud eller vibrationer 
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Omfattar inte:  

• installation av industrimaskiner, jfr 33.200  

43.3   Slutbehandling av byggnader 

43.31   Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 

43.310   Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
Omfattar:  

• påförande på byggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts 
och stuck inklusive närstående basmaterial för putsning 

43.32   Byggnadssnickeriarbeten 

43.320  Byggnadssnickeriarbeten 
Omfattar:  

• installation av dörrar (utom automatiska dörrar och svängdörrar), fönster, dörr- 
och fönsterkarmar av trä eller andra material  

• installation av kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d. 

• invändig slutbehandling såsom arbete med tak samt flyttbara skiljeväggar 
Omfattar inte:  

• installation av automatiska dörrar och svängdörrar, jfr 43.290 

43.33   Golv- och väggbeläggningsarbeten 

43.330  Golv- och väggbeläggningsarbeten 
Omfattar:  

• läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av: 

– vägg- eller golvplattor av keramiskt, material, betong eller huggen sten, kakel-
ugnar 

– parkett och andra golvbeläggningar samt väggbeläggningar av trä 

– mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast 

– terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller -väggar 

– tapeter 

43.34   Måleri- och glasmästeriarbeten 

43.341   Måleriarbeten 
Omfattar:  

• invändig och utvändig målning av byggnader 

• målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d. 

43.342  Glasmästeriarbeten 
Omfattar:  

• installation av glas, speglar o.d. 
Omfattar inte:  

• installation av fönster, jfr 43.320 

43.39   Annan slutbehandling av byggnader 

43.390   Annan slutbehandling av byggnader 
Omfattar:  

• rengöring av nya byggnader efter byggandet 

• annan slutbehandling och efterbehandling av byggnader 
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Omfattar inte:  

• verksamhet av inredningsarkitekter, jfr 74.103 

• allmän invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr 81.210 

• specialiserad invändig och utvändig rengöring av byggnader, jfr 81.221 

43.9   Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 

43.91   Takarbeten 

43.911   Takarbeten av plåt 
Omfattar:  

• byggande av tak av plåt 

• taktäckning med plåt 

43.912   Takarbeten av andra material än plåt 
Omfattar:  

• byggande av tak av andra material än plåt 

• taktäckning med andra material 

43.99   Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 

43.991  Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
Omfattar:  

• uthyrning av kranar och annan byggutrustning, som inte kan hänföras till en 
specifik byggverksamhet, med förare 

Omfattar inte:  

• uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare, jfr 77.320  

43.999   Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
Omfattar:  

• byggverksamhet specialiserad i ett avseende som är gemensamt för olika typer av 
konstruktioner och som kräver specialistkompetens eller specialutrustning: 

– grundläggning, inklusive pålning 

– fuktisolerings- och vattenisoleringsarbeten 

– avfuktning av byggnader 

– schaktsänkning 

– uppförande av icke egentillverkade stålelement 

– bockning av stål 

– murning och stenläggning 

– resning och nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, 
inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar  

– uppförande av skorstenar och industriugnar 

– arbete med särskilda tillträdeskrav som kräver kunskaper om klättring och an-
vändning av tillhörande utrustning, t.ex. höghöjdsarbete på höga konstruktio-
ner 

• undervattensarbete 

• byggande av simbassänger utomhus 

• rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader 
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Avdelning G – Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar 
Denna avdelning omfattar parti- och detaljhandelsförsäljning (försäljning utan 
bearbetning) av alla slags varor samt tjänster i samband med försäljning av en vara. 
Partihandeln och detaljhandeln är slutleden i varudistributionskedjan. I denna 
avdelning ingår även reparation av motorfordon. 
Försäljning utan bearbetning anses omfatta vanliga arbetsuppgifter (eller manipula-
tioner) inom handeln, t.ex. sortering, klassificering och montering av varor, blandning 
av varor (t.ex. sand), buteljering (med eller utan föregående rengöring av flaskorna), 
förpackning, lossning av större partier och ompackning för distribution i mindre 
partier, lagring (oberoende av om det är frysta eller kylda varor).  
Huvudgrupp 45 omfattar alla aktiviteter i samband med försäljning och reparation av 
motorfordon, medan huvudgrupperna 46 och 47 omfattar all övrig försäljningsverk-
samhet. Skillnaden mellan huvudgrupp 46 (partihandel) och huvudgrupp 47 (detalj-
handel) grundas på vilken typ av kund som överväger. 
Partihandel är återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade 
varor till detaljister, handel business-to-business, t.ex. till kunder inom industrin, 
handeln eller från institutioner eller andra yrkesmässiga kunder samt andra grossister 
eller agentverksamhet i form av köp av varor för sådana personers eller företags räk-
ning eller försäljning av varor till sådana personer eller företag. Den vanligaste typen 
av företag är grossistföretag, dvs. grossister som har rätten till varan de säljer, såsom 
agenter, mäklare, industriella distributörer, exportörer, importörer och kooperativa 
inköpsorganisationer samt försäljningskontor (men inte faktiska butiker) som drivs av 
tillverknings- eller gruvenheter men skiljt från deras anläggningar eller gruvor i syfte 
att sälja de tillverkade produkterna och som inte enbart tar emot order som effektue-
ras genom en direkt leverans från anläggningen eller gruvan. Här ingår även varu- 
och råvarumäklare, återförsäljare som säljer i kommission och agenter samt inköps- 
och kooperativa organisationer som sysslar med försäljning av jordbruksprodukter.  
Det är vanligt att grossister rent praktiskt monterar, sorterar och klassificerar varor i 
stora partier, packar upp, packar om, distribuerar i mindre partier, t.ex. läkemedel, 
lagrar, fryser in, levererar och installerar varor, driver marknadsföringskampanjer för 
sina kunders räkning samt märker varor.  
Detaljhandel är återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och begagnade 
varor främst till allmänheten för enskildas eller hushållens personliga bruk och kon-
sumtion. Försäljningen sker i affärer, varuhus, stånd eller utförs av postorderföretag, 
gatuförsäljare, konsumentkooperativ, auktionshus o.d. Flertalet detaljhandelsföretag 
har rätt till varorna de säljer, men vissa är agenter för en huvudmans räkning och 
säljer antingen på konsignation eller i kommission. 

45   Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar 
Denna huvudgrupp omfattar all verksamhet (utom tillverkning och uthyrning) som 
hör samman med motorfordon inklusive lastbilar, t.ex. parti- och detaljhandel med 
nya och begagnade fordon, reparation och underhåll av fordon och parti- och 
detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon. Omfattar även kom-
missionärsverksamhet omfattande parti- eller detaljhandel med fordon, partihandels-
auktioner med bilar och partihandel över Internet. 
Huvudgruppen omfattar även aktiviteter som tvättning, polering av fordon o.d. 
Huvudgruppen omfattar inte detaljhandel med drivmedel och smörj- eller kylmedel (jfr 47.300) 
eller uthyrning av motorfordon (jfr 77.1). 
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45.1   Handel med motorfordon utom motorcyklar 

45.11   Handel med personbilar och lätta motorfordon 

45.110   Handel med personbilar och lätta motorfordon 
Omfattar:  

• parti-, provisions- och detaljhandel med nya och begagnade fordon: 

– motorfordon för persontrafik inklusive specialfordon såsom ambulanser och 
minibussar o.d. (under 3,5 ton) 

Omfattar också:  

• parti-, provisions- och detaljhandel med terrängfordon såsom jeepar (under 3,5 
ton) 

Omfattar inte:  

• parti- och detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, jfr 45.3 

• uthyrning av motorfordon med förare, jfr 49.3 

• uthyrning av motorfordon utan förare, jfr 77.1 

45.19   Handel med andra motorfordon utom motorcyklar 

45.191   Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
Omfattar:  

• parti-, provisions- och detaljhandel med nya och begagnade fordon: 

– lastbilar 

– bussar 

– specialfordon (över 3,5 ton) 
Omfattar också:  

• parti-, provisions- och detaljhandel med terränggående motorfordon (över 3,5 ton)  
Omfattar inte:  

• parti- och detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, jfr 45.3  

• uthyrning av lastbilar med förare, jfr 49.410 

• uthyrning av lastbilar utan förare, jfr 77.120 

45.192   Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
Omfattar:  

• parti-, provisions- och detaljhandel med nya och begagnade fordon: 

– släpfordon och påhängsvagnar 

– campingvagnar såsom husvagnar och husbilar 
Omfattar inte:  

• parti- och detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon, jfr 45.3  

45.2   Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 

45.20   Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar  

45.201   Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
Omfattar:  

• underhåll och reparation av motorfordon:  

– allmän service och reparation 

– mekaniska reparationer 

– reparation av elektroniska insprutningssystem 

– reparation av delar till motorfordon 

– tvätt, polering o.d. 

– rekonditionering 
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Omfattar inte: 

• bilbogsering, jfr 52.211 

• allmän service och reparation av motorcyklar, jfr 45.400 

45.202   Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
Omfattar:  

• underhåll och reparation av motorfordon:  

– reparation av karosserier 

– rostskyddsbehandling 

– sprutbehandling och lackering 

– reparation av vindrutor och fönster 

– reparation av säten till motorfordon  

45.203   Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motor-
cyklar 

Omfattar:  

• installation och reparation till motorfordon:  

– elsystem 

– kyl- och värmeaggregat, klimatanläggningar 

45.204   Däckservice 
Omfattar:  

• underhåll och reparation av motorfordon:  

– reparation av däck och slangar 

– balansering, montering och förvaring av däck 
Omfattar inte:  

• regummering av däck, jfr 22.110 

45.3   Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
Denna grupp omfattar parti-, provisions- och detaljhandel med alla slags reservdelar, 
komponenter, materiel, redskap och tillbehör till motorfordon. 

45.31   Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
utom motorcyklar 

45.310  Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
utom motorcyklar 

45.32   Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motor-
cyklar 

45.320  Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motor-
cyklar 

Omfattar inte:  

• detaljhandel med drivmedel, jfr 47.300 

45.4   Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör 

45.40   Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör  

45.400   Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör  
Omfattar:  

• parti- och detaljhandel med motorcyklar inklusive mopeder 

• parti- och detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorcyklar (inklusive 
kommissionärsverksamhet och postorder) 

• underhåll och reparation av motorcyklar 
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Omfattar inte:  

• partihandel med cyklar och tillhörande reservdelar och tillbehör, jfr 46.491 

• detaljhandel med cyklar och tillhörande reservdelar och tillbehör, jfr 47.642  

• uthyrning av motorcyklar, jfr 77.390 

• reparation och underhåll av cyklar, jfr 95.290 

46   Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 
Denna huvudgrupp omfattar partihandel för egen räkning eller mot lön eller inom 
ramen för ett kontrakt som hänför sig till partihandel liksom internationell partihandel 
(import/export).  
Huvudgruppen omfattar inte partihandel med motorfordon, husvagnar och motorcyklar (jfr 
45.1, 45.4); partihandel med tillbehör till motorfordon (jfr 45.310, 45.400); uthyrning och 
operationell leasing av varor (jfr huvudgrupp 77); förpackning av varor i fast form och butelje-
ring av vätskor och gaser, inklusive blandning och filtrering för tredje man (jfr 82.920). 

46.1   Provisionshandel utom med motorfordon 
Omfattar: 

• verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare av handelsvaror och alla 
andra grossister som idkar handel såsom ombud för andra och för andras räkning 

• verksamhet som utövas av dem som för samman köpare och säljare eller som gör 
affärstransaktioner för en huvudmans räkning, inklusive på Internet 

Omfattar också:  

• verksamhet som utövas av auktionshus inom provisionshandeln, inklusive 
agenturhandelsauktioner på Internet 

Omfattar inte:  

• partihandel i eget namn, jfr 46.2 - 46.9 

• detaljhandel av kommissionärer ej i butik, jfr 47.991 

46.11   Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 
textilhalvfabrikat 

46.110  Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 
textilhalvfabrikat 

 

46.12   Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 

46.120   Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
Omfattar också: 

• provisionshandel med gödselmedel 

46.13   Provisionshandel med virke och byggmaterial 

46.130   Provisionshandel med virke och byggmaterial 
 

46.14   Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 
luftfartyg 

46.141   Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 
luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer 

Omfattar inte:  

• aktiviteter av kommissionärer för motorfordon, jfr 45.1 

• auktioner på motorfordon, jfr 45.1 
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46.142  Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 
 

46.15   Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 

46.150   Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
 

46.16   Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 

46.160   Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
 

46.17   Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 

46.170   Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 
 

46.18   Provisionshandel med annat specialsortiment 

46.180   Provisionshandel med annat specialsortiment 
Omfattar inte:  

• verksamhet som utövas av försäkringsagenter, jfr 66.220 

• verksamhet som utövas av fastighetsagenter, jfr 68.310 

46.19   Provisionshandel med blandat sortiment 

46.190   Provisionshandel med blandat sortiment 
 

46.2   Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 

46.21   Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 

46.210   Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
Omfattar:  

• partihandel med spannmål och utsäde 

• partihandel med oljehaltiga frukter 

• partihandel med råtobak 

• partihandel med djurfoder och jordbruksråvaror 

• Omfattar inte:  

• partihandel med textilfibrer, jfr 46.769 

46.22   Partihandel med blommor och växter 

46.220   Partihandel med blommor och växter 
Omfattar:  

• partihandel med blommor, växter och lökar 

46.23   Partihandel med levande djur 

46.230   Partihandel med levande djur 
 

46.24   Partihandel med hudar, skinn och läder 

46.240   Partihandel med hudar, skinn och läder 
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46.3   Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 

46.31   Partihandel med frukt och grönsaker 

46.310   Partihandel med frukt och grönsaker 
Omfattar:  

• partihandel med färsk frukt och färska grönsaker 

• partihandel med konserverad frukt och konserverade grönsaker 

46.32   Partihandel med kött och köttvaror 

46.320   Partihandel med kött och köttvaror 
 

46.33   Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 

46.330   Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
Omfattar:  

• partihandel med mejeriprodukter 

• partihandel med ägg och äggprodukter 

• partihandel med ätbara animaliska och vegetabiliska oljor och fetter 

46.34   Partihandel med drycker 

46.340   Partihandel med drycker 
Omfattar:  

• partihandel med alkoholhaltiga drycker 

• partihandel med icke alkoholhaltiga drycker  
Omfattar också:  

• inköp av vin i bulk och buteljering utan bearbetning 
Omfattar inte:  

• blandning av vin eller destillerad sprit, jfr 11.010, 11.020 

46.35   Partihandel med tobak 

46.350   Partihandel med tobak 
 

46.36   Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 

46.360   Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
Omfattar också:  

• partihandel med bagerivaror 

46.37   Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 

46.370   Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
 

46.38   Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk  samt skal- och blötdjur 

46.380   Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, samt skal- och blötdjur 
Omfattar också:  

• partihandel med mat till sällskapsdjur 

46.39   Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 

46.390   Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
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46.4   Partihandel med hushållsvaror 
Denna grupp omfattar partihandel med hushållsvaror inklusive textilier. 

46.41   Partihandel med textilier 

46.410   Partihandel med textilier 
Omfattar:  

• partihandel med garn 

• partihandel med vävnader 

• partihandel med hushållslinne 

• partihandel med sybehör: nålar, sytråd o.d. 
Omfattar inte:  

• partihandel med textilfibrer, jfr 46.769 

46.42   Partihandel med kläder och skodon 

46.420   Partihandel med kläder och skodon 
Omfattar:  

• partihandel med kläder, inklusive sportkläder 

• partihandel med tillbehör till kläder såsom handskar, slipsar och hängslen 

• partihandel med skodon 

• partihandel med pälsvaror 

• partihandel med paraplyer 
Omfattar inte:  

• partihandel med smycken, jfr 46.480 

• partihandel med lädervaror, jfr 46.499 

• partihandel med specialiserade sportskor t.ex. pjäxor, jfr 46.491 

46.43   Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar 

46.431   Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 

46.432   Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 

46.433   Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 

46.434   Partihandel med elartiklar 

46.435   Partihandel med fotografiska och optiska produkter 
 

46.44   Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 

46.440   Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 
 

46.45   Partihandel med parfym och kosmetika 

46.450   Partihandel med parfym och kosmetika 
Omfattar:  

• partihandel med parfym, kosmetika och tvål 

46.46   Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 

46.460   Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
Omfattar:  

• partihandel med läkemedel och medicinska varor 
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46.47   Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 

46.470   Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
Omfattar:  

• partihandel med hushållsmöbler 

• partihandel med mattor 

• partihandel med belysningsartiklar 
Omfattar inte:  

• partihandel med kontorsmöbler, jfr 46.650 

46.48   Partihandel med ur och guldsmedsvaror 

46.480   Partihandel med ur och guldsmedsvaror 
 

46.49   Partihandel med andra hushållsvaror 

46.491   Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
Omfattar också:  

• partihandel med cyklar samt delar och tillbehör till cyklar 

46.492   Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 

46.499   Partihandel med övriga hushållsvaror 
Omfattar:  

• partihandel med trävaror, korgarbeten, korkvaror o.d. 

• partihandel med lädervaror och reseffekter 

• partihandel med musikinstrument 

• partihandel med spel och leksaker 

• annan ej nämnd konsumtionsvaruinriktad partihandel 

46.5   Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning 

46.51   Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

46.510   Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
Omfattar inte:  

• partihandel med elektroniska delar, jfr 46.521 

• partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringut-
rustning), jfr 46.660 

46.52   Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning 

46.521   Partihandel med elektronikkomponenter 

46.522   Partihandel med teleprodukter 
 

46.6   Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning 
Denna grupp omfattar partihandel med specialmaskiner och specialutrustning för alla 
slags industrier samt maskiner för allmänt ändamål. 

46.61   Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 

46.610   Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 
Omfattar:  

• partihandel med maskiner och utrustning för jordbruket: 

– plogar, gödselspridare, såmaskiner 

– skördemaskiner 
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– tröskverk 

– mjölkningsmaskiner 

– maskiner för fjäderfäavel och biodling 

– traktorer för användning i jordbruk och skogsbruk 
Omfattar också:  
• gräsklippningsmaskiner (oavsett funktionssätt) 

46.62   Partihandel med verktygsmaskiner 

46.620   Partihandel med verktygsmaskiner 
Omfattar:  
• partihandel med verktygsmaskiner oavsett typ och material 
Omfattar också:  
• partihandel med datorstyrda verktygsmaskiner 

46.63   Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 

46.630   Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
 

46.64   Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 

46.640   Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
Omfattar också:  
• partihandel med datorstyrda textil-, sy- och stickmaskiner 

46.65   Partihandel med kontorsmöbler 

46.650   Partihandel med kontorsmöbler 
 

46.66   Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

46.660   Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
Omfattar inte:  
• partihandel med datorer och kringutrustning, jfr 46.510  

46.69   Partihandel med andra maskiner och annan utrustning 

46.691   Partihandel med mät- och precisionsinstrument 

46.692   Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 

46.699   Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 
Omfattar:  
• partihandel med bl.a.: 

– robotar till produktionslinjer 

– ledningar, strömställare och annan installationsutrustning för industriellt bruk 

– annan elmateriel såsom elmotorer och transformatorer 

– andra maskiner för användning inom industri (utom gruv-, bygg-, anläggnings-
verksamhet och textilindustri), handel, sjöfart och för annat bruk 

Omfattar också:  
• partihandel med transportmedel utom motorfordon, motorcyklar och cyklar 
Omfattar inte:  
• partihandel med motorfordon, släpfordon samt husvagnar eller husbilar, jfr 45.1 

• partihandel med reservdelar till motorfordon, jfr 45.310  

• partihandel med motorcyklar, jfr 45.400 

• partihandel med cyklar, jfr 46.491 
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46.7   Annan specialiserad partihandel 
Denna grupp omfattar annan specialiserad partihandelsverksamhet som inte redo-
visats i andra grupper inom denna huvudgrupp. Den omfattar partihandel med 
insatsvaror, utom för jordbruket, i typfallet inte för hushållsbruk. 

46.71   Partihandel med bränslen 

46.710   Partihandel med bränslen 
Omfattar:  
• partihandel med bränslen, smörjfetter, smörjoljor t.ex.:  

– träkol, kol, koks, brännved, nafta 
– råpetroleum, råolja, dieselbränsle, bensin, eldningsolja, fotogen 
– gasol, butan- och propangas 
– smörjoljor och -fetter 

46.72   Partihandel med metaller och metallmalmer 

46.720   Partihandel med metaller och metallmalmer 
Omfattar:  
• partihandel med järnmalm och icke-järnmalm 
• partihandel med järn och andra metaller i obearbetad form 
• partihandel med övriga järnbaserade halvfabrikat och halvfabrikat av andra 

metaller 
• partihandel med guld och andra ädla metaller 
Omfattar inte:  
• partihandel med metallskrot, jfr 46.772 

46.73   Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 

46.731   Partihandel med virke och andra byggmaterial 
Omfattar:  
• partihandel med obearbetat virke 
• partihandel med sågade och hyvlade trävaror inkl inredningssnickerier 
• partihandel med färg och fernissa 
• partihandel med grus och sand  
• partihandel med tapet och golvbeläggningar 
• partihandel med planglas 
• partihandel med monteringsfärdiga byggnader 

46.732   Partihandel med sanitetsgods 
Omfattar:  
• partihandel med sanitetsgods: 

– badkar, tvättställ, toalettstolar och annat sanitetsporslin 

46.74   Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 

46.741   Partihandel med järnhandelsvaror 
Omfattar:  
• partihandel med järnhandelsvaror och lås 

• partihandel med verktyg såsom hammare, sågar, skruvmejslar och andra hand-
verktyg 

46.742   Partihandel med VVS-varor 
Omfattar:  
• partihandel med utrustning för sanitetsinstallation: 

– rör, ledningar, rördelar, kranar, T-rör, kopplingar, gummiledningar o.d. 
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Omfattar inte: 

• partihandel med sanitetsgods, t.ex. badkar, tvättställ och toalettstolar, jfr 46.732 

46.75   Partihandel med kemiska produkter 

46.750   Partihandel med kemiska produkter 
Omfattar:  
• partihandel med industrikemikalier: 

– anilin, tryckfärg, eteriska oljor, industrigaser, kemiska lim, färgämnen, syntetisk 
harts, metanol, paraffin, parfymer och smaktillsatser, soda, industrisalt, syror 
och svavelföreningar, stärkelsederivat o.d. 

46.76   Partihandel med andra insatsvaror 

46.761   Partihandel med industriförnödenheter 
Omfattar:  
• partihandel med insatsvaror som inte ingår i de färdiga produkterna t. ex: 

– skärvätskor 
– slipduk/-papper 
– gastuber 

46.762   Partihandel med emballage 
Omfattar:  
• partihandel med: 

– kartonger, wellpappförpackningar 
– lastpallar, lådor, säckar, tunnor m.m. 

46.769  Partihandel med övriga insatsvaror 
Omfattar:  
• partihandel med: 

– papper och papp i bulk  
– andra halvfabrikat av gummi 
– andra halvfabrikat av plast 
– andra icke-metalliska mineraliska produkter 
– textilfibrer  
– ädelstenar 

46.77   Partihandel med avfallsprodukter och skrot 

46.771   Partihandel med uttjänta fordon 
Omfattar:  
• demontering av uttjänta fordon, för att få och återförsälja användbara delar 
• partihandel med uttjänta bilar 
• försäljning av reservdelar från uttjänta bilar till yrkesanvändare 
Omfattar inte:  
• demontering av uttjänta fordon för återvinning av material, jfr 38.311 
• mekanisk sönderpressning av bilar, jfr 38.320 

46.772   Partihandel med metallavfall och metallskrot 
Omfattar:  
• demontering av uttjänta datorer, TV-apparater och annan utrustning för att få och 

återförsälja användbara delar 
• partihandel med metallavfall och metallskrot för återvinning inklusive insamling, 

sortering, separering, isärtagning av begagnade varor i syfte att tillvarata de delar 
som går att återanvända, packning och ompackning, lagring och leverans, men utan 
en faktisk bearbetningsprocess. Det köpta och sålda avfallet har dessutom ett värde. 
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Omfattar inte:  

• insamling av hushålls- och industriavfall, jfr 38.210 

• hantering av avfall som inte ska återanvändas i en industriell tillverkningsprocess, utan 
bortskaffas, jfr 38.2 

• bearbetning av avfall och skrot och andra varor till returråvaror varvid en faktisk bearbet-
ningsprocess krävs. Den resulterande returråvaran kan användas direkt i en industriell 
tillverkningsprocess men är inte en slutprodukt, jfr 38.3 

• demontering av uttjänta datorer, TV-apparater och annan utrustning för återvinning av 
material, jfr 38.312 

• butikshandel med antikviteter och begagnade varor, jfr 47.79 

46.773   Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
Omfattar:  

• demontering av uttjänt utrustning för att få och återförsälja användbara delar 

• partihandel med icke-metalliskt avfall och skrot såsom begagnade däck, glas-, plast-, 
virkes-, pappers- textilavfall etc. för återvinning inklusive insamling, sortering, 
separering, isärtagning av begagnade varor i syfte att tillvarata de delar som går att 
återanvända, packning och ompackning, lagring och leverans, men utan en faktisk 
bearbetningsprocess. Det köpta och sålda avfallet har dessutom ett värde. 

Omfattar också:  

• demontering av uttjänta fordon, datorer, TV-apparater och annan utrustning för att 
få och återförsälja användbara delar 

Omfattar inte:  

• insamling av hushålls- och industriavfall, jfr 38.210 

• hantering av avfall som inte ska återanvändas i en industriell tillverkningsprocess, utan 
bortskaffas, jfr 38.2 

• bearbetning av avfall och skrot och andra varor till returråvaror varvid en faktisk bearbet-
ningsprocess krävs. Den resulterande returråvaran kan användas direkt i en industriell 
tillverkningsprocess men är inte en slutprodukt, jfr 38.3 

• demontering av uttjänt utrustning för återvinning av material, jfr 38.319 

• butikshandel med antikviteter och begagnade varor, jfr 47.79 

46.9   Övrig partihandel 

46.90   Övrig partihandel 

46.900   Övrig partihandel 
Omfattar:  

• partihandel med blandat sortiment utan särskild specialisering 

47   Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 
Denna huvudgrupp omfattar återförsäljning (försäljning utan bearbetning) av nya och 
begagnade varor till i första hand allmänheten (personer och hushåll) för konsumtion 
eller användning, av butiker, varuhus, stånd, postorderfirmor, dörrförsäljare, gatu-
försäljare, konsumentkooperativ o.d. 
Detaljhandel klassificeras först efter typ av försäljningsställe (butikshandel: 47.1 - 47.7; 
detaljhandel som inte sker i butiker: 47.8 och 47.9). Butikshandel inkluderar detalj-
handel med begagnade varor (47.79). För detaljhandel i butiker gör man även skillnad 
mellan specialiserad detaljhandel (47.2 - 47.7) och detaljhandel med brett sortiment 
(47.1). Dessa grupper delas därefter in efter vilka varor som säljs. Vid försäljning som 
inte sker i butik anges försäljningsformen t.ex. detaljhandel i stånd och på marknader 
(47.8) och annan försäljning som inte sker i butik t.ex. via postorder, dörrförsäljning, i 
varuautomater o.d. (47.9). 
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Varorna som säljs inom denna huvudgrupp är begränsade till varor som vanligen 
menas med konsumentvaror eller detaljhandelsvaror. Därför omfattas inte varor som 
normalt inte kommer in i detaljhandeln t.ex. spannmål, malmer, industrimaskiner o.d. 
Huvudgruppen omfattar enheter som i första hand ägnar sig åt försäljning till allmän-
heten från skyltade varor, produkter som t.ex. persondatorer, skrivmateriel, färg eller 
virke även om dessa produkter kanske inte är för personligt bruk eller för hushålls-
bruk. Hantering som är normalt förekommande inom handel påverkar inte varans 
grundläggande karaktär och kan inkludera t.ex. sortering, separering, blandning och 
paketering. 
Huvudgruppen omfattar också detaljhandel av kommissionärer och detaljhandels-
auktioner. 
Huvudgruppen omfattar inte försäljning av jordbruksprodukter av jordbrukare (jfr huvud-
grupp 01); tillverkning och försäljning av varor som vanligen klassificeras som tillverkning 
inom huvudgrupperna 10 – 32; försäljning av motorfordon, motorcyklar och deras reservdelar 
(jfr huvudgrupp 45); handel med spannmål, malmer, råpetroleum, industrikemikalier, järn och 
stål samt maskiner och utrustning (jfr huvudgrupp 46); försäljning av livsmedel och drycker 
för konsumtion på plats och försäljning av mat för avhämtning (jfr huvudgrupp 56); uthyr-
ning av personliga varor och hushållsvaror till allmänheten (jfr 77.2). 

47.1   Detaljhandel med brett sortiment 
Denna grupp omfattar detaljhandel i butik, varuhus eller stormarknad med ett brett 
sortiment, dvs. ett sortiment som kan hänföras till minst fem av undergrupperna 47.21 
- 47.79 (endast grupper som uppgår till minst 5 procent räknas) och där ingen grupp 
är större än 50 procent av den totala detaljhandelsomsättningen. 

47.11   Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 
Denna undergrupp omfattar detaljhandel med ett brett sortiment av varor där dock 
livsmedel, drycker eller tobak har minst 35 procent av omsättningen. Förutom dess 
huvudsakliga försäljning av livsmedel, drycker eller tobak, saluförs även flera andra 
varuslag såsom kläder, möbler, apparater och redskap, järnvaror, kosmetika o.d. 

47.111   Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
Omfattar: 

• varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1 500 m2 säljarea och brett 
sortiment 

• stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2 500 m2 säljarea och 
externt läge samt brett sortiment eller specialiserad på djupfrysta livsmedel 

47.112   Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
Omfattar: 

• butikshandel med mindre än 1 500 m2 säljarea och minst 35 procent livsmedel, 
drycker och tobak 

47.19   Annan detaljhandel med brett sortiment 
Denna undergrupp omfattar detaljhandel med ett brett sortiment av varor där livs-
medel, drycker eller tobak har högst 35 procent av omsättningen. Ingår också varu-
husverksamhet där affären saluför ett allmänt varusortiment inklusive kläder, möbler, 
apparater och redskap, järnvaror, kosmetika, smycken, leksaker, sportartiklar o.d. 

47.191   Annan varuhus- eller stormarknadshandel 
Omfattar: 

• varuhus- och stormarknadshandel, högst 35 procent livsmedel, drycker och tobak 

47.199   Övrig detaljhandel med brett sortiment 
Omfattar: 

• butikshandel med mindre än 1 500 m2 säljarea och högst 35 procent livsmedel, 
drycker och tobak 
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47.2   Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak 
Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av 
undergrupperna 47.21 - 47.29 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras 
till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till 
minst 5 procent räknas) och där grupp 47.2 är större än summan av grupperna 47.3 - 
47.7. 

47.21   Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 

47.210   Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 
Omfattar:  

• butikshandel med färsk frukt, färska bär och färska grönsaker 

• butikshandel med hållbarhetsbehandlade frukter, bär och grönsaker 

47.22   Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 

47.220   Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 
Omfattar: 

• butikshandel med kött och köttprodukter (inklusive fjäderfä) 

47.23  Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 

47.230  Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
 

47.24   Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer 

47.241   Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror 

47.242   Specialiserad butikshandel med konfektyrer 
Omfattar också:  

• kioskhandel, mest konfektyrer 

47.25   Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 

47.250   Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
Omfattar:  

• butikshandel med drycker (ej för konsumtion på plats): 

– alkoholhaltiga drycker 

– icke alkoholhaltiga drycker 

47.26   Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 

47.260   Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 
Omfattar också:  

• kioskhandel, mest tobak 

47.29   Annan specialiserad butikshandel med livsmedel 

47.291   Specialiserad butikshandel med hälsokost 

47.299   Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
Omfattar: 

• butikshandel med mejeriprodukter  

• butikshandel med andra livsmedel 

47.3   Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av detaljhandel med 
drivmedel eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av 
undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till minst 5 procent 
räknas) och där grupp 47.3 är större än summan av grupperna 47.2 och 47.4 - 47.7. 
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47.30   Specialiserad detaljhandel med drivmedel  

47.300   Specialiserad detaljhandel med drivmedel  
Omfattar:  

• detaljhandel med bränsle för motorfordon 
Omfattar också:  

• detaljhandel med smörjmedel och kylmedel för motorfordon 
Omfattar inte:  

• partihandel med bränslen, jfr 46.710  

• detaljhandel med gasol för matlagning eller värme, jfr 47.789 

47.4   Specialiserad butikshandel med informations- och 
kommunikationsutrustning 

Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av 
undergrupperna 47.41 - 47.43 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras 
till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till 
minst 5 procent räknas) och där grupp 47.4 är större än summan av grupperna 47.2 - 
47.3 och 47.5 - 47.7. 

47.41  Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 

47.410  Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 
Omfattar:  

• butikshandel med datorer 

• butikshandel med kringutrustning för datorer 

• butikshandel med konsoler för videospel 

• butikshandel med icke kundanpassad programvara, inklusive videospel 
Omfattar inte: 

• butikshandel med oinspelade band och skivor, jfr 47.630 

47.42   Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 

47.420   Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 
 

47.43   Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt video-
utrustning 

47.430   Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt video-
utrustning 

Omfattar:  

• butikshandel med radio- och TV-utrustning 

• butikshandel med ljud- och videoutrustning 

• butikshandel med uppspelnings- och inspelningsapparater för cd- och dvd-skivor 

47.5   Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd 
Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av 
undergrupperna 47.51 - 47.59 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras 
till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till 
minst 5 procent räknas) och där grupp 47.5 är större än summan av grupperna 47.2 – 
47.4 och 47.6 - 47.7. 
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47.51   Specialiserad butikshandel med textilier 

47.510   Specialiserad butikshandel med textilier 
Omfattar:  

• butikshandel med: 

– tyger, vävnader 

– stickgarn 

– grundmaterial för tillverkning av mattor, tapisseri eller broderi 

– sybehör: nålar, sytråd o.d.  

– hushållslinne: lakan, dukar, handdukar o.d. 
Omfattar inte:  

• butikshandel med gardiner, jfr 47.532 

• butikshandel med beklädnadsvaror, jfr 47.71  

47.52   Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och 
glas 

47.521   Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror 

47.522   Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor  
Omfattar också: 

• butikshandel med gräsklippningsmaskiner (oavsett funktionssätt) 

• butikshandel med utrustning för bastur 

47.523   Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker 
 

47.53   Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier 

47.531  Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad 

47.532   Specialiserad butikshandel med inredningstextilier 
Omfattar: 

• butikshandel med gardiner och gardintillbehör etc. 
Omfattar inte:  

• butikshandel med hushållslinne, jfr 47.510 

47.54   Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushålls-
apparater 

47.540   Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushålls-
apparater 

Omfattar också: 

• butikshandel med elartiklar och elinstallationsmaterial t.ex. proppar, strömbrytare, 
kontakter m.m. 

• butikshandel med elektriska säkerhetssystem t.ex. låsanordningar, kassaskåp o.d., 
utan installation och underhåll 

Omfattar inte:  

• butikshandel med icke-elektriska hushållsapparater, jfr 47.593 

47.59   Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminrednings-
artiklar 

47.591  Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 
Omfattar inte:  

• butikshandel med mattor, jfr 47.531 

• butikshandel med antikviteter, jfr 47.791 
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47.592   Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler 

47.593   Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 
Omfattar också: 

• butikshandel med icke-elektriska hushållsapparater 

47.594   Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar 
Omfattar: 

• butikshandel med lampor och belysningsartiklar etc. 

47.595   Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter 
 

47.6   Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar 
Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av 
undergrupperna 47.61 - 47.65 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras 
till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till 
minst 5 procent räknas) och där grupp 47.6 är större än summan av grupperna 47.2 - 
47.5 och 47.7. 

47.61   Specialiserad butikshandel med böcker 

47.610   Specialiserad butikshandel med böcker 
Omfattar inte:  

• butikshandel med begagnade eller antika böcker, jfr 47.791 

47.62   Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror 

47.621   Specialiserad butikshandel med tidningar  
Omfattar också:  

• kioskhandel, mest tidningar 

47.622   Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 
 

47.63   Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor 
för musik och bild 

47.630   Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor 
för musik och bild 

 

47.64   Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar 

47.641   Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och 
båtar 

47.642   Specialiserad butikshandel med cyklar 

47.643   Specialiserad butikshandel med båtar 
 

47.65   Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 

47.650   Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 
Omfattar:  

• butikshandel med spel och leksaker av alla slags material 
Omfattar inte:  

• butikshandel med konsoler för videospel, jfr 47.410  

• butikshandel med icke kundanpassad programvara, inklusive videospel 47.410 
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47.7   Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror 
Denna grupp omfattar butikshandel omfattande minst 50 procent av någondera av 
undergrupperna 47.71 - 47.79 eller butikshandel med ett sortiment som kan hänföras 
till högst fyra av undergrupperna 47.21 till 47.79 (endast grupper som uppgår till 
minst 5 procent räknas) och där grupp 47.7 är större än summan av grupperna 47.2 - 
47.6. 

47.71   Specialiserad butikshandel med kläder 

47.711   Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
Omfattar också:  

• butikshandel med tillbehör till kläder såsom handskar, slipsar och hängslen 

• butikshandel med sportkläder 

47.712   Specialiserad butikshandel med herrkläder  
Omfattar också:  

• butikshandel med tillbehör till herrkläder såsom handskar, slipsar, bälten etc. 

• butikshandel med sportkläder 

47.713   Specialiserad butikshandel med damkläder  
Omfattar också:  

• butikshandel med tillbehör till damkläder såsom handskar, scarfar, skärp etc. 

• butikshandel med sportkläder 

47.714   Specialiserad butikshandel med barnkläder  
Omfattar också:  

• butikshandel med tillbehör till barnkläder såsom handskar, scarfar, skärp, bälten etc. 

• butikshandel med sportkläder 

47.715   Specialiserad butikshandel med pälsar  
Omfattar också:  

• butikshandel med huvudbonader, handskar och muffar av päls 

47.72   Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror 

47.721   Specialiserad butikshandel med skodon  
Omfattar inte:  

• butikshandel med specialiserade sportskor t.ex. pjäxor, jfr 47.641 

47.722   Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
Omfattar också:  

• butikshandel med reseffekter, handväskor o.d. av annat material än läder 

47.73   Apotekshandel 

47.730   Apotekshandel 
 

47.74   Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 

47.740  Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 
 

47.75   Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 

47.750   Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
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47.76   Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 
gödselmedel samt små sällskapsdjur 

47.761   Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 
gödselmedel  

47.762   Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur 
Omfattar också: 

• butikshandel med mat till små sällskapsdjur 

47.77   Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 

47.771   Specialiserad butikshandel med ur 

47.772   Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
Omfattar inte: 

• butikshandel med bijouterivaror av oädel metall, jfr 47.789 

47.78   Annan specialiserad butikshandel med nya varor 

47.781   Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom 
fotoutrustning 

47.782   Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 

47.783   Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet 

47.784   Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken 

47.789   Övrig specialiserad butikshandel 
Omfattar:  

• butikshandel med souvenirer, konsthantverk och artiklar för religiöst bruk 

• butikshandel med olja, gasol, kol och brännved för hushållsbruk 

• butikshandel med vapen och ammunition 

• butikshandel med andra varor än livsmedel 

47.79   Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 

47.791   Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 

47.792   Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor 
Omfattar inte:  

• butikshandel med begagnade motorfordon, jfr 45.1  

• aktiviteter vid Internetauktioner och andra auktioner (detaljhandel) som inte äger rum i 
butik, jfr 47.91, 47.99 

• verksamhet i pantbanker, jfr 64.920 

47.793   Auktioner i butik 
 

47.8   Torg- och marknadshandel 
Denna grupp omfattar detaljhandel med alla slags nya eller begagnade varor i 
vanligen flyttbart stånd antingen längs en allmän väg eller på fast marknadsplats. 

47.81   Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 

47.810   Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 
Omfattar inte:  

• detaljhandel med beredd mat för omedelbar konsumtion (flyttbara matförsäljare), jfr 56.100 
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47.82   Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 

47.820   Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 
 

47.89   Torg- och marknadshandel med övriga varor 

47.890   Torg- och marknadshandel med övriga varor 
Omfattar:  

• detaljhandel med andra varor i stånd eller på marknader såsom: 

– mattor 

– böcker 

– spel och leksaker 

– hushållsapparater och konsumentelektronik 

– musik- och videoinspelningar 

47.9   Detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad 
Denna grupp omfattar detaljhandelsverksamhet av postorderföretag, över Internet, 
dörrförsäljning, varuautomater o.d. 

47.91   Postorderhandel och detaljhandel på Internet 
Denna undergrupp omfattar detaljhandelsverksamhet via postorderföretag eller via 
Internet dvs. där köparen gör sitt val utifrån annonser, kataloger, information på en 
webbplats, modeller eller annan slags annonsering och gör sin beställning via brev, 
telefon eller Internet (vanligen genom särskilda hjälpmedel som tillhandahålls på en 
webbplats). De köpta varorna kan antingen laddas ned direkt från Internet eller 
levereras fysiskt till kunden. 
Denna undergrupp omfattar inte detaljhandel med motorfordon, motorcyklar och reservdelar 
och tillbehör till dessa över Internet (jfr 45.1, 45.3, 45.4). 

47.911   Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 

47.912   Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 

47.913   Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra 
mediavaror 

Omfattar också: 

• detaljhandel med digitala produkter (t.ex. musik, film, video, programvara) som 
kunden laddar ned direkt via Internet 

47.914   Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 
elektronisk utrustning 

47.915  Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och 
fritidsutrustning 

47.916  Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 

47.917  Auktioner på Internet 

47.919  Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 
 

47.99  Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad 

47.991  Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 
Omfattar: 

• direktförsäljning, hemförsäljning, dörrförsäljning 
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47.992  Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 

47.993  Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 

47.994  Auktioner ej i butik eller på Internet 

47.999  Övrig detaljhandel ej i butik 
Omfattar:  

• detaljhandel som ej sker i eller från butikslokal, t.ex. varuautomater 
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Avdelning H – Transport och magasinering 
Denna avdelning omfattar tillhandahållandet av passagerar- eller godstransport, 
oavsett om dessa följer en tidtabell eller ej, med järnväg, via rörsystem, på väg, på 
vatten eller i luften samt tillhörande aktiviteter som drift av terminal, parkerings-
anläggning, godshantering, lagring o.d. Avdelningen omfattar också uthyrning av 
transportmedel med förare. Postbefordran och kurirverksamhet ingår också. 
Följande aktiviteter omfattas inte av denna avdelning: utförande av större reparationer eller 
ändringar på transportmedel, utom motorfordon (jfr 33.1); anläggning, underhåll och 
reparation av vägar, järnvägar, hamnar och flygfält (jfr huvudgrupp 42); underhåll och 
reparation av motorfordon utom motorcyklar (jfr 45.20); uthyrning av transportmedel utan 
förare eller operatör (jfr 77.1, 77.3). 

49   Landtransport; transport i rörsystem 
49.1   Järnvägstransport, passagerartrafik 

49.10   Järnvägstransport, passagerartrafik 

49.100   Järnvägstransport, passagerartrafik 
Omfattar:  

• passagerartransport med fjärrtåg  
Omfattar också: 

• drift av sovvagnar eller serveringsvagnar som en integrerad verksamhet för järn-
vägsföretag 

Omfattar inte:  

• passagerartransport i pendeltågs- och tunnelbanesystem, jfr 49.319 

• drift av terminaler för passagerare, jfr 52.219 

• drift av infrastruktur för järnväg samt tillhörande verksamheter såsom växling och 
rangering, jfr 52.219 

• drift av sovvagnar eller serveringsvagnar när dessa drivs av separata enheter, jfr 55.900, 
56.100 

49.2   Järnvägstransport, godstrafik 

49.20   Järnvägstransport, godstrafik  

49.200   Järnvägstransport, godstrafik 
Omfattar:  

• all godstransport med tåg 
Omfattar inte:  

• magasinering och lagring, jfr 52.100 

• drift av godsterminaler, jfr 52.219  

• drift av infrastruktur för järnväg samt tillhörande verksamheter såsom växling och 
rangering, jfr 52.219 

• godshantering, jfr 52.249 

49.3   Annan landtransport, passagerartrafik  

49.31   Kollektivtrafik 

49.311   Linjebussverksamhet 
Omfattar:  

• regionaltrafik med buss enligt tidtabell och med fasta hållplatser för på- och avstig-
ning 
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Omfattar inte: 
• fjärrtrafik med buss enligt tidtabell och med fasta hållplatser för på- och avstigning, jfr 

49.390 

49.319   Övrig kollektivtrafik 
Omfattar:  
• närtrafik med fast rutt, följande en tidtabell och med fasta hållplatser för på- och 

avstigning. Transporten kan ske med lokalbuss, lokaltåg, spårvagn, trådbuss, 
tunnelbana eller linbana. 

Omfattar också:  
• flygbusslinjer eller busslinjer till centralstationer 
Omfattar inte:  
• passagerartransport med fjärrtåg, jfr 49.100 

49.32   Taxitrafik 

49.320   Taxitrafik 
Omfattar också:  
• annan uthyrning av personbil med förare 
• skolskjutsverksamhet med taxi 
• transport av gamla och handikappade med taxi 
Omfattar inte:  
• drift av taxicentraler, jfr 52.219 

49.39   Annan landtransport av passagerare 

49.390   Annan landtransport av passagerare 
Omfattar:  
• fjärrtrafik med buss enligt tidtabell och med fasta hållplatser för på- och avstigning 
• charterresor, bussutflykter och andra busstjänster för speciella tillfällen 
Omfattar också:  
• skolskjutsverksamhet med bussar 
• bussar för transport av anställda 
• flygplatsbussar 
Omfattar inte:  
• ambulanstransporter, jfr 86.902 

49.4   Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 

49.41  Vägtransport, godstrafik 

49.410   Vägtransport, godstrafik 
Omfattar:  
• all vägtransport av gods utom flyttjänster 
Omfattar också:  
• uthyrning av lastbilar med förare 
Omfattar inte:  
• transport av timmer i skogen som ett led i avverkningsverksamhet, jfr huvudgrupp 02 
• distribution av vatten med lastbil, jfr 36.00 
• avfallstransport som en integrerad del av insamling av avfall, jfr 38.110, 38.120 
• drift av terminalanläggningar för godshantering, jfr 52.219 
• förpackning i häckar o.d. samt förpackningsverksamhet för transport, jfr 52.290 
• post- och kurirverksamhet, jfr 53.100, 53.20 
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49.42   Flyttjänster 

49.420   Flyttjänster 
Omfattar:  

• flyttjänster för företag och hushåll genom vägtransport 

49.5   Transport i rörsystem 

49.50   Transport i rörsystem  

49.500   Transport i rörsystem 
Omfattar:  

• transport av gaser, vätskor, uppslamningar etc. via rörsystem (över långa avstånd) 
Omfattar också:  

• drift av pumpstationer 
Omfattar inte:  

• distribution av gasformiga bränslen, ånga eller vatten (inklusive vattendistribution med 
lastbil), jfr 35.220, 35.300, 36.00 

• transport av vätskor med lastbil, jfr 49.410 

50   Sjötransport 
Denna huvudgrupp omfattar passagerar- eller godstransport på vatten, linjebunden 
eller ej. Omfattar också bogsering eller påskjutning av båtar, båtverksamhet med ut-
flykter, kryssningar eller sightseeingturer, färje- eller taxibåtsverksamhet o.d.  
Huvudgruppen omfattar inte restaurangverksamhet ombord på fartyg (jfr 56.100) om den 
genomförs av separata enheter. 

50.1   Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 
Denna grupp omfattar passagerartransport på fartyg som byggts för havs- eller kust-
sjöfart. Omfattar också passagerartransport på stora sjöar o.d. när liknande fartygs-
typer används. 

50.10   Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik  

50.101   Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare  
Omfattar inte:  

• reguljär skärgårdstrafik för passagerare, jfr 50.301 

50.102   Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare  
Omfattar också:  

• uthyrning av fritidsbåtar med besättning för havs- och kustsjöfart (t.ex. för fiske-
kryssningar) 

Omfattar inte:  

• icke reguljär skärgårdstrafik för passagerare, jfr 50.302 

• uthyrning av fritidsbåtar och segelbåtar utan besättning, jfr 77.210 

• uthyrning av passagerarfartyg eller båtar utan besättning, jfr 77.340 

50.2   Havs- och kustsjöfart, godstrafik 
Denna grupp omfattar godstransport på fartyg som byggts för havs- eller kustsjöfart. 
Omfattar också godstransport på stora sjöar o.d. när liknande fartygstyper används.  

50.20   Havs- och kustsjöfart, godstrafik  

50.201   Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods  
Omfattar inte:  

• reguljär skärgårdstrafik för gods, jfr 50.401 

• lagring av gods, jfr 52.100 
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• drift av hamnar och annan verksamhet i form av stödtjänster t.ex. dockning, lotsning, 
transport med läktare och fartygsbärgning, jfr 52.220 

• godshantering, jfr 52.24 

50.202   Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods  
Omfattar också:  

• bogsering av pråmar, oljeriggar o.d.  

• uthyrning av fartyg med besättning för havs- eller kustsjöfart, godstrafik 
Omfattar inte:  

• icke reguljär skärgårdstrafik för gods, jfr 50.402 

• lagring av gods, jfr 52.100 

• drift av hamnar och annan verksamhet i form av stödtjänster t.ex. dockning, lotsning och 
fartygsbärgning, jfr 52.220 

• godshantering, jfr 52.24 

• uthyrning av godsfartyg eller båtar utan besättning, jfr 77.340 

50.3   Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 
Denna grupp omfattar passagerartransport på inre vattenvägar på fartyg som inte är 
lämpade för havssjöfart. 

50.30   Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 

50.301   Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare  
Omfattar:  

• reguljär passagerartransport på floder, kanaler, sjöar och andra inre vattenvägar 
inklusive skärgårdstrafik 

Omfattar också:  

• vägfärjeverksamhet 

50.302   Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare  
Omfattar:  

• icke reguljär passagerartransport på floder, kanaler, sjöar och andra inre 
vattenvägar inklusive skärgårdstrafik 

Omfattar också:  

• uthyrning av fritidsbåtar med besättning för transport på inre vattenvägar 
Omfattar inte:  

• uthyrning av fritidsbåtar och segelbåtar utan besättning, jfr 77.210 

50.4   Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 
Denna grupp omfattar godstransport på inre kustvägar med fartyg som inte är 
lämpade för havssjöfart. 

50.40   Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik  

50.401   Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods  
Omfattar:  

• reguljär godstransport på floder, kanaler, sjöar och andra inre vattenvägar 
inklusive skärgårdstrafik 

50.402   Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods  
Omfattar:  

• icke reguljär godstransport på floder, kanaler, sjöar och andra inre vattenvägar 
inklusive skärgårdstrafik 
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Omfattar också:  

• uthyrning av fartyg med besättning för godstransport på inre vattenvägar 
Omfattar inte:  

• godshantering, jfr 52.24  

• uthyrning av fartyg eller båtar för godstransport utan besättning, jfr 77.340 

51   Lufttransport 
Denna huvudgrupp omfattar luft- eller rymdtransport av passagerare eller gods.  
Huvudgruppen omfattar inte besprutning av gröda, jfr 01.610, fabriksmässig översyn och 
ombyggnad av luftfartyg, jfr 30.300, reparation av luftfartyg eller motorer till luftfartyg, jfr 
33.160, drift av flygplatser, jfr 52.230, reklamflygning (rökskrift från flygplan), jfr 73.119, 
flygfotografering, jfr 74.203. 

51.1   Lufttransport, passagerartrafik 

51.10   Lufttransport, passagerartrafik  

51.101   Reguljär lufttransport av passagerare 
Omfattar:  

• lufttransport av passagerare på reguljära linjer 

51.102   Icke reguljär lufttransport av passagerare 
Omfattar:  

• charter- och taxiflygning med passagerare 

• sightseeingturer i flygplan 
Omfattar också:  

• uthyrning av lufttransportmedel med förare för passagerartransport 

• allmän flygverksamhet såsom: 

– passagerartransport av flygklubbar i undervisningssyfte eller för nöjes skull 
Omfattar inte:  

• uthyrning av transportmedel utan förare, jfr 77.350 

51.2   Lufttransport, godstrafik och rymdfart 

51.21   Lufttransport, godstrafik 

51.211   Reguljär lufttransport av gods 

51.212   Icke reguljär lufttransport av gods 
Omfattar också:  

• uthyrning av lufttransportmedel med förare för godstransport  

51.22   Rymdfart 

51.220   Rymdfart 
Omfattar:  

• uppsändande av satelliter och rymdfarkoster 

• rymdtransport av gods och passagerare 

52   Magasinering och stödtjänster till transport 
Denna huvudgrupp omfattar magasinering och stödtjänster till transport t.ex. drift av 
infrastruktur för transport (t.ex. flygplatser, hamnar, tunnlar, broar o.d.), transportför-
medling och godshantering. 
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52.1   Magasinering och varulagring 

52.10  Magasinering och varulagring  

52.100   Magasinering och varulagring  
Omfattar:  
• drift av silor och andra spannmålsmagasin, allmänna magasin, varumagasin, kyl-

hus och fryshus, lagringstankar etc. som ej är i anslutning till annan verksamhet 
Omfattar också:  
• lagring av gods i frihandelszoner 
• luftfrysning 
Omfattar inte:  
• parkeringsanläggningar för motorfordon, jfr 52.219  
• drift av anläggningar för egen lagring, jfr 68.20 
• uthyrning av tomt utrymme, jfr 68.20 

52.2   Stödtjänster till transport 
Denna grupp omfattar stödtjänster till passagerar- eller godstransport såsom drift av 
delar av infrastrukturen för transport eller verksamhet i anslutning till hantering av 
gods omedelbart före eller efter transport eller mellan transportsegment. Drift och 
underhåll av alla transportanläggningar ingår. 

52.21   Stödtjänster till landtransport 

52.211   Bärgning för landtransport 
Omfattar:  
• bilbärgning 
• bilbogsering och vägassistans 

52.219   Övriga stödtjänster till landtransport 
Omfattar:  
• verksamhet i anslutning till landtransport av passagerare, djur eller gods: 

– drift av terminaler såsom järnvägsstationer, busstationer och godsterminaler 
– drift av infrastruktur för järnvägar 
– drift av vägar, broar, tunnlar, parkeringsplatser eller garage, cykelparkeringar 

samt vinterparkering för husvagnar och husbilar 
– drift av taxicentraler 
– växling och rangering 

Omfattar också:  
• kondensering av gas för transportändamål 
Omfattar inte:  
• godshantering, jfr 52.24 

52.22   Stödtjänster till sjötransport 

52.220   Stödtjänster till sjötransport 
Omfattar:  

• verksamhet i anslutning till vattentransport av passagerare, djur eller gods:  

– drift av terminaler såsom hamnanläggningar inklusive t.ex. pirar 

– drift av slussar o.d. 

– navigering, lotsning och hjälp med fastgöring 

– sjöräddning 

– bärgning och bogsering 

– drift av fyrar 
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Omfattar inte:  

• godshantering, jfr 52.24  

• drift av småbåtshamnar, jfr 93.290 

52.23   Stödtjänster till lufttransport 

52.230   Stödtjänster till lufttransport 
Omfattar:  

• verksamhet i anslutning till lufttransport av passagerare, djur eller gods:  

– drift av flygterminaler o.d. 

– verksamhet avseende flygplats- och flygkontrolltjänst 

– marktjänstverksamhet på flygfält o.d. 
Omfattar också:  

• brandsläckning och förebyggande av bränder på flygplatser 
Omfattar inte:  

• godshantering, jfr 52.24  

• flygskoleverksamhet, jfr 85.324, 85.530 

52.24   Godshantering 

52.241   Hamngodshantering 
Omfattar:  

• lastning och lossning av gods eller bagage i hamnar  

• stuveriverksamhet 
Omfattar inte:  

• drift av terminaler, jfr 52.219, 52.220 och 52.230 

52.249   Övrig godshantering 
Omfattar:  

• lastning och lossning av gods eller bagage ej i hamnar  

• lastning och lossning av godsvagnar 
Omfattar inte:  

• drift av terminaler, jfr 52.219, 52.220 och 52.230 

52.29   Övriga stödtjänster till transport  

52.290   Övriga stödtjänster till transport  
Omfattar:  

• spedition 

• arrangerande och organiserande av transporter på järnväg, väg, vatten eller med 
flyg 

• organisering av gruppvisa och enskilda varusändningar (inklusive hämtning och 
leverans av gods och sammansättningar av varusändningar) 

• utfärdande och tillhandahållande av transporthandlingar och fraktsedlar 

• verksamhet som utövas av tullförmedlare 

• verksamhet som utövas av speditörer inom sjötransport och lufttransport 

• mäkleri avseende utrymme i fartyg och luftfartyg 

• godshantering t.ex. tillfällig förpackning i häckar o.d. enbart för att skydda godset 
under transporten, uppackning ur häckar o.d., provtagning och vägning av gods 

Omfattar inte:  

• kurirverksamhet, jfr 53.20 

• ombesörjande av motor-, sjö-, flyg- och transportförsäkring, jfr 65.120 
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• verksamhet som utövas av resebyråer, jfr 79.110 

• verksamhet som utövas av researrangörer, jfr 79.120 

• turistservice, jfr 79.900 

53   Post- och kurirverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar post- och kurirverksamhet t.ex. hämtning, transport och 
utbärning av brev och paket på olika sätt. Lokal utbärning och budtjänster omfattas 
också. 

53.1   Postbefordran via nationella posten 
Denna grupp omfattar postbefordran via den nationella posten enligt principen om 
samhällsomfattande posttjänster (Universal Service Obligation). Verksamheten omfattar 
användning av infrastrukturen för den nationella posten inklusive postserviceställen, 
anläggningar för sortering och bearbetning samt rutter för hämtning och utbärning av 
post. Utbärning kan omfatta brevpost dvs. brev, vykort, trycksaker (tidningar, tid-
skrifter, reklam o.d.), små paket, varor eller dokument. Omfattar också andra tjänster 
som är nödvändiga som stöd till den nationella posten (USO-åtagandet). 

53.10   Postbefordran via nationella posten  

53.100   Postbefordran via nationella posten 
Omfattar:  

• hämtning, sortering, transport och utbärning (inrikes eller utrikes) av brev och 
(brevliknande) paket av den nationella posten. Ett eller flera transportsätt kan 
användas och verksamheten kan utföras antingen med privatägd eller offentligt 
ägd transport. 

• hämtning av brevpost och paket från offentliga brevlådor eller från 
postserviceställen 

53.2   Annan postbefordran samt kurirverksamhet 

53.20   Annan postbefordran samt kurirverksamhet  

53.201   Annan postbefordran  
Omfattar:  

• hämtning, sortering, transport och utbärning (inrikes eller utrikes) av brev och 
(brevliknande) paket av företag som verkar utanför kravet på samhällsomfattande 
posttjänster. Ett eller flera transportsätt kan användas och verksamheten kan 
utföras antingen med privatägd eller offentligt ägd transport. 

Omfattar inte:  

• godstransport, jfr (enligt transportsätt) 49.200, 49.410, 50.201, 50.401, 51.211, 51.220 

53.202   Bud- och kurirverksamhet  
Omfattar också:  

• hemkörningsservice 

53.203   Tidningsdistribution 
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Avdelning I – Hotell- och restaurangverksamhet 
Denna avdelning omfattar erbjudande av korttidsinkvartering för besökare och andra 
resenärer liksom kompletta måltider och dryck som ska konsumeras omedelbart. 
Mängden och typen av tilläggstjänster som erbjuds inom denna avdelning kan variera 
mycket. 
Avdelningen omfattar inte erbjudande av långvarig inkvartering som primär bostad, vilket 
ingår i fastighetsverksamhet (jfr avdelning L). Beredning av livsmedel och dryck som inte är 
avsedda att ätas omedelbart eller som säljs genom oberoende distributionskanaler omfattas inte, 
dvs. genom partihandels- eller detaljhandelsverksamhet. Beredningen av dessa livsmedel ingår i 
tillverkning (jfr avdelning C). 

55   Hotell- och logiverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar erbjudande av inkvartering för besökare och andra 
resenärer. Erbjudande av långvarig inkvartering för studenter, arbetstagare och jäm-
förbara individer omfattas också. Vissa enheter kan erbjuda enbart inkvartering 
medan andra erbjuder en kombination av inkvartering, måltider och/eller fritids-
faciliteter.  
Huvudgruppen omfattar inte verksamhet som sammanhänger med erbjudande av primär 
bostad på långtidsbasis i anläggningar såsom lägenheter som typiskt hyrs ut på månads- eller 
årsbasis vilka redovisas inom fastighetsverksamhet (jfr avdelning L). 

55.1   Hotellverksamhet 
Omfattar: 

• inkvartering i form av korta vistelser som erbjuds av: 

– hotell 

– semesterhotell  

– lägenhets-/våningshotell 

– motell 

– logiverksamhet i samband med kurs- och konferensverksamhet 
Omfattar också: 

• restaurangverksamhet i samband med hotellrörelse 
Omfattar inte:  

• tillhandahållande av hem och utrustade eller icke utrustade våningar eller lägenheter för 
mer permanent användning, på månads- eller årsbasis, jfr huvudgrupp 68 

55.10   Hotellverksamhet  

55.101   Hotellverksamhet med restaurangrörelse 
Omfattar: 

• hotell med restaurang som huvudsakligen erbjuder hotelltjänster 
Omfattar inte:  

• huvudsaklig drift av konferensanläggningar, jfr 55.102  

55.102   Drift av konferensanläggningar 
Omfattar: 

• huvudsaklig verksamhet, drift av konferensanläggningar 
Omfattar inte:  

• arrangemang av kongresser, jfr 82.300 

55.103   Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 255 

55.2   Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 
Omfattar också: 

• restaurangverksamhet i samband med semesterbostäder och annan 
korttidsinkvartering 

Omfattar inte:  

• tillhandahållande av hem och utrustade eller icke utrustade våningar eller lägenheter för 
mer permanent användning, på månads- eller årsbasis, jfr huvudgrupp 68 

55.20   Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering  

55.201   Vandrarhemsverksamhet 

55.202   Stugbyverksamhet m.m. 
Omfattar: 

• drift av stugbyar 

• drift av semesterbyar för uthyrning av hus, bungalows och lägenheter 

• logiverksamhet såsom övernattningsstugor (t.ex. fjällstugor), ”bed-and-breakfast” 
och därmed jämförlig verksamhet 

55.3   Campingplatsverksamhet 

55.30   Campingplatsverksamhet  

55.300   Campingplatsverksamhet  
Omfattar: 

• drift av campingplatser, uppställningsområden för husvagnar, fritidsläger samt 
fiske- och jaktläger för kortvariga besökare 

• tillhandahållandet av utrymme och anläggningar för fritidsfordon 
Omfattar också: 

• inkvartering i skydd eller enkla möjligheter till bivackering för uppställande av tält 
och/eller sovsäcksskydd 

55.9   Annan logiverksamhet 

55.90   Annan logiverksamhet  

55.900   Annan logiverksamhet  
Omfattar:  

• inkvartering i: 

– studenthem 

– elevhem 

– sovsalar i skolor 

– gästhem för arbetstagare  

– sovvagnar 

56   Restaurang-, catering- och barverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar servering av mat och dryck, erbjudande av kompletta 
måltider avsedda att konsumeras omedelbart i traditionella restauranger, restauranger 
med självbetjäning eller som mat för avhämtning eller i permanenta eller tillfälliga 
stånd med eller utan sittplatser. Avgörande är att måltider erbjuds som är avsedda att 
ätas omedelbart, inte vilken typ av etablissemang som erbjuder dem. 
Framtagande av måltider som inte är avsedda för omedelbar förtäring eller framställning av 
beredda livsmedel som inte anses vara en måltid omfattas inte (jfr huvudgrupp 10: Livsmedels-
framställning och huvudgrupp 11: Framställning av drycker). Försäljning av icke egentill-
verkad mat som inte anses vara en måltid eller av måltider som inte är avsedda för omedelbar 
förtäring omfattas inte heller (jfr avdelning G: Handel). 
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56.1   Restaurangverksamhet 
Denna grupp omfattar erbjudande av måltidstjänster till kunder oavsett om dessa 
serveras vid sittande bord eller genom självservering samt oavsett om de äter de 
lagade måltiderna på plats, tar dem med sig eller får dem levererade. Omfattar även 
lagande och servering av måltider avsedda att ätas omedelbart från motordrivna 
fordon. 

56.10   Restaurangverksamhet 

56.100   Restaurangverksamhet 
Omfattar också: 

• verksamhet i:  

– restauranger med mat för avhämtning 

– korvkiosker, gatukök o.d. 

– restaurangverksamhet i anslutning till transport, när den utövas av separata 
enheter 

– kaféer och konditorier 

– glassbilar 

– rörliga matbilar 

– matlagning i marknadsstånd 
Omfattar inte:  

• försäljning av mat från varuautomater, jfr 47.999 

• restaurangverksamhet i samband med hotell- och logiverksamhet, jfr huvudgrupp 55 

• koncessionsdrift av måltidsanläggningar, jfr 56.29 

56.2   Cateringverksamhet 

56.21   Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 

56.210   Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 
Omfattar: 

• tillhandahållande av mattjänster på basis av ett avtal med kunden, på en plats som 
angivits av kunden, för ett särskilt evenemang 

Omfattar inte:  

• framställning av ömtåliga livsmedelsprodukter för återförsäljning, jfr 10.890 

• detaljhandel med ömtåliga livsmedelsprodukter, jfr huvudgrupp 47 

56.29   Annan catering- och centralköksverksamhet  
Denna undergrupp omfattar industriell catering dvs. erbjudande av mattjänster på 
basis av ett avtal med kunden, för en angiven tidsperiod. Drift av matkoncessioner på 
idrottsanläggningar o.d. ingår också. Maten är vanligen tillagad vid en central enhet. 

56.291   Drift av personalmatsalar 

56.292   Centralköksverksamhet för sjukhus 

56.293   Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 

56.294   Cateringverksamhet för transportsektorn 

56.299   Övrig cateringverksamhet  
Omfattar:  

• drift av matkoncessioner vid idrottsanläggningar o.d. 
Omfattar inte:  

• restauranger/pizzabutiker med mat för hemkörning, jfr 56.100  
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56.3   Barverksamhet 

56.30   Barverksamhet  

56.300   Barverksamhet  
Omfattar: 

• verksamhet vid barer, pubar, nattklubbar, ölhallar etc. 
Omfattar inte:  

• barverksamhet i samband med hotell- och logiverksamhet, jfr huvudgrupp 55 

• barverksamhet i samband med restaurangverksamhet, jfr 56.100 
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Avdelning J – Informations- och 
kommunikationsverksamhet 
Denna avdelning omfattar produktion och distribution av informations- och kultur-
produkter, tillhandahållandet av medlen för att överföra eller distribuera dessa pro-
dukter, liksom även data eller kommunikationer, informationsteknologiska aktiviteter 
och bearbetning av data och annan informationsverksamhet. 
Det huvudsakliga innehållet i denna avdelning är förlagsverksamhet inklusive utgiv-
ning av programvara (jfr huvudgrupp 58), film- och ljudinspelningsverksamhet (jfr 
huvudgrupp 59), radio- och TV-sändningar samt programverksamhet (jfr huvud-
grupp 60), telekommunikationsverksamhet (jfr huvudgrupp 61), verksamhet avseende 
informationsteknologi (jfr huvudgrupp 62) samt annan informationstjänstverksamhet 
(jfr huvudgrupp 63). 
Förlagsverksamhet inkluderar förvärvandet av copyright för innehåll (informations-
produkter) och att göra innehållet tillgängligt för allmänheten genom att engagera sig 
i (eller ombesörja) reproduktion och distribution av innehållet i olika former. Alla 
lämpliga former av utgivning (i tryck, elektronisk form eller ljud, på Internet, som 
multimediaprodukter såsom referensböcker på cd-rom o.d.) omfattas av denna 
avdelning. 
Verksamhet som hänger samman med produktion och distribution av TV-program 
spänner över huvudgrupperna 59, 60 och 61, vilka speglar olika stadier i denna pro-
cess. Enskilda inslag, såsom filmer, TV-serier o.d. produceras genom verksamhet som 
redovisas i huvudgrupp 59 medan skapandet av programutbudet för en komplett TV-
kanal av inslag som redovisats i huvudgrupp 59 eller av andra inslag (t.ex. direkt-
sända nyhetsprogram) ingår i huvudgrupp 60. I huvudgrupp 60 ingår sändningen av 
detta programutbud av producenten. Distribution av det kompletta utbudet av TV-
program av tredje part, dvs. utan att innehållet ändras ingår i huvudgrupp 61. 
Distribution som omfattas av huvudgrupp 61 kan ske via radio- och TV-sändning, 
satellit- eller kabelsystem. 

58   Förlagsverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar utgivningen av böcker, broschyrer, lexikon, uppslags-
verk, atlaser, kartor, sjökort och andra specialkartor; utgivning av dagstidningar, 
vecko- och månadstidningar samt tidskrifter; kataloger och sändlistor samt annan 
utgivning inklusive utgivning av programvara. 
Förlagsverksamhet inkluderar förvärvandet av copyright (informationsprodukter) och 
att göra innehållet tillgängligt för allmänheten genom att engagera sig i (eller om-
besörja) reproduktion och distribution av innehållet i olika former. Alla lämpliga 
former av utgivning (i tryck, elektronisk form eller ljud, på Internet, som multimedia-
produkter såsom referensböcker på cd-rom o.d.) utom utgivning av filmer, omfattas 
av denna huvudgrupp. 
Huvudgruppen omfattar inte utgivning av filmer, videoband och filmer på dvd eller liknande 
medier (jfr huvudgrupp 59) och produktion av mastrar för skivor eller ljudmaterial (jfr 
huvudgrupp 59). Inte heller ingår tryckning (jfr 18.110, 18.12) och massproduktion av 
inspelade medier (jfr 18.200). 

58.1   Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet 
Denna grupp omfattar verksamhet avseende utgivning av böcker, vecko- och månads-
tidningar samt andra tidskrifter, kataloger och sändlistor samt andra artiklar såsom 
foton, graveringar, vykort, tidtabeller, blanketter, affischer och reproduktioner av 
konstverk. Dessa verk kännetecknas av den intellektuella kreativitet som krävs i deras 
framtagande och skyddas vanligen av copyright. 

58.11   Bokutgivning 
Denna undergrupp omfattar utgivning av böcker i tryckt form, i elektronisk form (på 
cd, i elektronisk form på skärm o.d.) eller i ljudform eller på Internet. 
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58.110   Bokutgivning 
Omfattar: 

• utgivning av böcker, broschyrer och liknande publikationer, inklusive utgivning av 
lexikon och uppslagsverk 

• utgivning av atlaser, kartor, sjökort och specialkartor 

• utgivning av ljudböcker 

• utgivning av uppslagsverk o.d. på cd-rom 
Omfattar inte:  

• tillverkning av jordglober, jfr 32.990 

• utgivning av annonsmaterial, jfr 58.190 

• utgivning av musik- och notböcker, jfr 59.200 

• verksamhet av oberoende författare, jfr 90.030 

58.12   Publicering av kataloger och sändlistor 
Denna undergrupp omfattar utgivning av listor med information/fakta (databaser) 
vars form är skyddad men inte deras innehåll. Listorna kan ges ut i tryckt eller 
elektronisk form. 

58.120   Publicering av kataloger och sändlistor 
Omfattar:  

• utgivning av sändlistor 

• utgivning av telefonkataloger 

• utgivning av andra kataloger och sammanställningar t.ex. rättsfall, läkemedels-
kompendier o.d. 

58.13   Tidningsutgivning 
Denna undergrupp omfattar utgivning av dagstidningar inklusive annonstidningar 
som utkommer åtminstone fyra gånger i veckan. Utgivning kan ske i tryckt eller 
elektronisk form inklusive på Internet. 

58.131   Dagstidningsutgivning 
Omfattar också:  

• utgivning av gratistidningar 
Omfattar inte:  

• verksamhet vid nyhetsbyråer, jfr 63.910 

58.132   Annonstidningsutgivning 
 

58.14   Utgivning av tidskrifter 
Denna undergrupp omfattar utgivning av tidskrifter och andra tidningar som utkom-
mer mindre än fyra gånger i veckan. Utgivning kan ske i tryckt eller elektronisk form 
inklusive på Internet. Utgivning av programtablåer för radio och TV omfattas. 

58.140   Utgivning av tidskrifter 
Omfattar:  

• utgivning av alla slags tidskrifter såsom veckotidningar, facktidningar etc. 
Omfattar inte:  

• utgivning av dags- och annonstidningar, jfr 58.131, 58.132 
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58.19   Annan förlagsverksamhet 

58.190   Annan förlagsverksamhet 
Omfattar:  

• utgivning (inklusive online) av: 

– kataloger  

– foton, graveringar och vykort 

– gratulationskort 

– blanketter 

– affischer, reproduktioner av konstverk 

– annonsmaterial 

– andra tryckalster 

• utgivning online av statistik och annan information 
Omfattar inte:  

• utgivning av annonstidningar, jfr 58.132  

• tillhandahållande online av programvara (hosting av applikationer, tillhandahållandet av 
applikationstjänster), jfr 63.110 

58.2   Utgivning av programvara 

58.21   Utgivning av dataspel 

58.210   Utgivning av dataspel 
Omfattar:  

• utgivning av dataspel för alla plattformar 

58.29   Utgivning av annan programvara 

58.290   Utgivning av annan programvara 
Omfattar:  

• utgivning av standardtillverkad (icke kundanpassad) programvara, inklusive över-
sättning eller anpassning för egen räkning av icke kundanpassad programvara till 
en särskild marknad: 

– operativsystem 

– affärsinriktade applikationer och andra applikationer 
Omfattar inte:  

• reproduktion av programvara, jfr 18.200 

• detaljhandel med icke kundanpassad programvara, jfr 47.410 

• produktion av programvara som inte sammanhänger med utgivning inklusive översättning 
eller anpassning av icke kundanpassad programvara för en särskild marknad mot lön eller 
inom ramen för ett kontrakt, jfr 62.010 

• tillhandahållande online av programvara (hosting av applikationer, tillhandahållandet av 
applikationstjänster), jfr 63.110 

59   Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar  
 och fonogramutgivning 
Denna huvudgrupp omfattar produktion av spelfilmer och andra filmer på kino-, 
dvd- och videofilm för visning i biosalong eller TV-sändning; stödverksamhet såsom 
redigering, klippning, dubbning o.d.; distribution av filmer eller andra filmproduk-
tioner till andra branscher; liksom visning av filmer eller andra filmproduktioner. Köp 
och försäljning av rättigheter till film och andra filmproduktioner ingår också. 
Huvudgruppen omfattar också ljudinspelningar, t.ex. produktion av mastrar av 
originalinspelningar, utgivning, marknadsföring och distribution av dem, utgivning 
av musik samt inspelningsaktiviteter i en studio eller på annan plats. 
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59.1   Film-, video- och TV-programverksamhet 
Denna grupp omfattar produktion av spelfilmer och andra filmer på kino-, video- eller 
dvd-film eller andra medier, inklusive digital distribution, för visning i biosalong eller 
TV-sändning; stödverksamhet såsom redigering, klippning och dubbning av film o.d.; 
distribution av spelfilmer eller andra filmproduktioner (videoband, dvd o.d.) till 
andra industrier; liksom visning av dessa. Köp och försäljning av rättigheter till distri-
bution av film och andra filmprodukter ingår också. 

59.11   Produktion av film, video och TV-program 

59.110   Produktion av film, video och TV-program 
Omfattar: 

• produktion av filmer, videos och TV-program (TV-serier, dokumentärprogram 
o.d.) eller TV-reklam. 

Omfattar inte: 

• filmkopiering (utom reproduktion av spelfilmer för visning i biosalonger) samt 
reproduktion av ljud- och videomedier (cd, dvd etc.) från mastrar, jfr 18.200 

• partihandel med inspelade videoband, cd, dvd, jfr 46.433 

• partihandel med tomma videoband och cd, jfr 46.521 

• detaljhandel med videoband, cd, och dvd, jfr 47.630 

• efterproduktion av film, video och TV-program, jfr 59.120 

• ljudinspelning och inspelning av böcker på band, jfr 59.200 

• sändning av TV-program, jfr 60.200 

• skapande av en fullständig programtablå för TV-kanal, jfr 60.200 

• filmframkallning o.d. utanför filmindustrin, jfr 74.204 

• verksamhet som utövas av skådespelar- eller artistagenter eller agenturer, jfr 74.900 

• uthyrning av videoband, dvd till allmänheten, jfr 77.220 

• textning i realtid (dvs. samtidigt) av i TV direktsända framträdanden, möten, konferenser 
o.d., jfr 82.990 

• verksamhet som utförs av självständiga skådespelare, tecknare, dirigenter, scenografer och 
tekniska specialister, jfr 90.0 

59.12   Efterproduktion av film, video och TV-program 

59.120   Efterproduktion av film, video och TV-program 
Omfattar: 

• verksamheter såsom redigering, överföring av film eller band, förtexter, undertext-
ning, eftertexter, grafik, animation och specialeffekter producerade i dator, fram-
kallning och bearbetning av spelfilm liksom verksamhet i filmlaboratorier och 
verksamhet i speciallaboratorier för tecknad film 

Omfattar inte: 

• filmkopiering (utom reproduktion av spelfilmer för visning i biosalonger) samt 
reproduktion av ljud- och videomedier (cd, dvd etc.) från mastrar, jfr 18.200 

• partihandel med inspelade videoband, cd, dvd, jfr 46.433  

• partihandel med tomma videoband och cd, jfr 46.521 

• detaljhandel med videoband, cd och dvd, jfr 47.630  

• filmframkallning o.d. utanför filmindustrin 74.204  
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• uthyrning av videoband, dvd till allmänheten, jfr 77.220  

• verksamhet som utförs av självständiga skådespelare, tecknare, dirigenter, scenografer och 
tekniska specialister, jfr 90.0 

59.13   Film-, video- och TV-programdistribution 

59.130   Film-, video- och TV-programdistribution 
Omfattar: 

• distribution av film, videoband, dvd och liknande produktioner till biosalonger, 
TV-bolag och TV-stationer samt utställare  

Omfattar också:  

• förvärv av distributionsrättigheter för film, videoband och dvd 
Omfattar inte: 

• filmkopiering liksom reproduktion av ljud- och videoband, cd eller dvd från mastrar, jfr 
18.200 

• partihandel med inspelade videoband och dvd, jfr 46.433 

• detaljhandel med videoband, cd och dvd, jfr 47.630  

59.14   Filmvisning 

59.140   Filmvisning 
Omfattar: 

• visning av spelfilm eller videoband i biografer, utomhus eller i andra visnings-
lokaler 

• filmklubbsverksamhet 

59.2   Ljudinspelning och fonogramutgivning 

59.20   Ljudinspelning och fonogramutgivning 

59.200   Ljudinspelning och fonogramutgivning 
Omfattar: 

• produktion av mastrar av originalinspelningar, t.ex. band, cd; utgivning, mark-
nadsföring och distribution av ljudinspelningar till partihandeln, detaljhandeln 
eller direkt till allmänheten. Dessa verksamheter kan vara integrerade med 
produktionen av mastrar i samma enhet, eller inte. Om det inte är fallet måste 
enheten som utövar verksamheten förvärva reproduktions- och distributionsrättig-
heter till mastrarna.  

• förlagsverksamhet avseende musik, dvs. förvärv och registrering av upphovsrätt 
till musikkompositioner, marknadsföring, godkännande och användning av dessa 
kompositioner i inspelningar, på radio eller i TV, i spelfilmer, vid liveframträdan-
den, i tryck och i andra medier. Enheter som ägnar sig åt dessa verksamheter kan 
äga upphovsrätten eller verka som förvaltare av upphovsrätten till musiken för 
upphovsrättsinnehavarnas räkning.  

Omfattar också: 

• ljudinspelning i en studio eller på annan plats 

• produktion av bandade (dvs. inte direktsända) radioprogram 

• utgivning av musik- och notböcker  

60   Planering och sändning av program 
Denna huvudgrupp omfattar verksamheter såsom att skapa innehåll eller förvärva 
rätten att distribuera innehåll och därefter sända innehållet, t.ex. radio-, TV- och data-
program med underhållning, nyheter, intervjuer o.d. Sändning av data, vanligen 
integrerat i radio- och TV-sändning ingår också. Utsändningen kan ske med hjälp av 
olika tekniker, trådlöst, via satellit, via kabelnät eller via Internet. Huvudgruppen 
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omfattar också produktion av program som normalt sänds till en mindre grupp 
mottagare samtidigt (begränsat format t.ex. nyheter, sport, utbildning och ungdoms-
inriktade program) på prenumerations- eller avgiftsbasis, till en utomstående, för 
senare utsändning.  
Huvudgruppen omfattar inte distribution av kabelprogram och andra prenumerationsprogram 
(jfr huvudgrupp 61). 

60.1   Sändning av radioprogram 

60.10   Sändning av radioprogram 

60.100   Sändning av radioprogram 
Omfattar: 

• sändning av ljudsignaler från radiostudios och anläggningar för sändning av 
ljudprogram till allmänheten, till dotterbolag eller till prenumeranter  

Omfattar också: 

• verksamhet i radiobolag, dvs. sammanställning och sändning av ljudprogram till 
dotterbolagen eller prenumeranterna via trådlös utsändning, kabel eller satellit 

• radioutsändningar via Internet (Internetradiostationer)  

• datasändningar som är integrerade med radiosändningar 
Omfattar inte: 

• produktion av bandade radioprogram, jfr 59.200 

60.2   Planering av TV-program och sändningsverksamhet 

60.20   Planering av TV-program och sändningsverksamhet 

60.200   Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
Omfattar:  

• skapande av en fullständig programtablå för TV-kanaler från egenproducerade 
program (t.ex. lokala nyheter, direktsända rapporter), inköpta program (t.ex. 
filmer, dokumentärer o.d.) eller en kombination av dessa. Dessa fullständiga TV-
program kan antingen sändas av den producerande enheten eller produceras för 
att sändas av utomstående distributör t.ex. bolag för kabel-TV eller bolag som 
erbjuder satellit-TV. 

• allmän programplanering   

• specialiserad programplanering (t.ex. begränsade format såsom programplanering 
inriktad på nyheter, sport, utbildning eller ungdom). 

• sändning av program som är tillgängliga gratis 

• sändning av program som endast är tillgängliga på basis av abonnemang.  

• sändning av program i kanaler med video-on-demand ("video på begäran")  

• datatransmission som är integrerad i TV-sändning 
Omfattar inte: 

• produktion av TV-programinslag (filmer, dokumentärer, talkshower, reklaminslag o.d.) 
som inte är knutna till TV-sändning, jfr 59.110 

• sammansättning av ett kanalpaket och distribution av detta, jfr huvudgrupp 61 

61   Telekommunikation 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållande av telekommunikationer och tillhör-
ande tjänster, dvs. överföring av röst, data, text, ljud och video. Anläggningarna med 
vilka överföringen sker kan antigen baseras på en teknologi eller på en kombination 
av teknologier. Gemensamt för aktiviteterna som redovisas i denna huvudgrupp är 
överföringen av innehåll utan att vara inblandad i dettas tillkomst. Uppdelningen i 
denna huvudgrupp baseras på typen av infrastruktur som används. 
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När det gäller överföring av TV-signaler kan detta omfatta sammanläggning av 
kompletta kanaler (producerade inom huvudgrupp 60) till paket av program avsedda 
för distribution. 

61.1   Trådbunden telekommunikation 

61.10   Trådbunden telekommunikation 

61.100   Trådbunden telekommunikation 
Omfattar:  

• drift, underhåll och tillgång till anläggningar för överföring av röst, data, text, ljud 
och video med hjälp av en trådbunden infrastruktur för telekommunikation, inklu-
sive: 

– drift och underhåll av anläggningar för omkoppling och sändning för att till-
handahålla kommunikation mellan två punkter via landkabel, mikrovågor eller 
en kombination av landkabel och satellituppkopplingar  

– drift av system för kabeldistribution (t.ex. för distribution av data- och TV-
signaler)   

– erbjudandet av telegrafi eller andra icke röstburna kommunikationer med hjälp 
av egna anläggningar  

Överföringsanläggningarna med hjälp av vilka denna verksamhet utförs kan vara 
baserade på en teknologi eller på en kombination av teknologier. 
Omfattar också: 

• köp av access och nätverkskapacitet från ägare till och driftsansvariga för nätverk 
samt att tillhandahålla telekommunikationstjänster med hjälp av denna kapacitet 
till företag och hushåll 

• tillhandahållande av Internetaccess av den driftsansvarige för den trådbundna 
infrastrukturen 

Omfattar inte: 

• byggande av fjärrnät för telekommunikation, jfr 42.220 

• dragning av telekablar, jfr 43.210 

• dragning av kablar för datornätverk och kabel-TV, jfr 43.210 

• återförsäljare av telekommunikationer, jfr 61.900 

61.2   Trådlös telekommunikation 

61.20   Trådlös telekommunikation 

61.200   Trådlös telekommunikation 
Omfattar:  

• drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till anläggningar för överföring 
av röst, data, text, ljud och video med hjälp av en trådlös infrastruktur för telekom-
munikation  

• underhåll och drift av personsöknings-, mobil- och andra trådlösa nätverk för tele-
kommunikation 

Dessa anläggningar erbjuder rundstrålande radiovågsöverföring och de kan baseras 
på en enda teknologi eller på en kombination av teknologier. 
Omfattar också: 

• köp av access och nätverkskapacitet från ägare till och driftsansvariga för nätverk 
samt tillhandahålla trådlösa telekommunikationstjänster (utom via satellit) med 
hjälp av denna kapacitet till företag och hushåll  

• tillhandahållande av Internetaccess av operatören för den trådlösa infrastrukturen 
Omfattar inte: 

• återförsäljare av telekommunikationer, jfr 61.900 
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61.3   Telekommunikation via satellit 

61.30   Telekommunikation via satellit  

61.300   Telekommunikation via satellit 
Omfattar:  

• drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till anläggningar för överföring 
av röst, data, text, ljud och video med hjälp av satellit för telekommunikation  

• förmedlande av bild-, ljud- och textprogram som mottagits från TV-kanaler, TV-
stationer och -nät, eller radiostationer till konsumenter via satellitsystem riktade till 
enskilda bostäder. (Enheter i denna bransch producerar normalt inte programma-
terialet.) 

Omfattar också: 

• tillhandahållande av Internetaccess av operatören för infrastrukturen för satellit-
tjänster.  

Omfattar inte: 

• återförsäljare av telekommunikationer, jfr 61.900 

61.9   Annan telekommunikation 

61.90   Annan telekommunikation 

61.900   Annan telekommunikation 
Omfattar: 

• tillhandahållande av specialiserade tillämpningar inom telekommunikation, t.ex. 
satellitövervakning, telemetrikommunikation och drift av radarstationer 

• drift av satellitmottagare och tillhörande anläggningar som i operativt avseende är 
länkade till ett eller flera markbundna kommunikationssystem och i stånd att över-
föra telekommunikationer till eller mottaga telekommunikationer från satellit-
system 

• tillhandahållande av Internetaccess via nätverk mellan kunder och Internetleveran-
törer som inte ägs eller kontrolleras av internetleverantören såsom Internetaccess 
via fjärranslutning o.d. 

• tillhandahållande av telefon- och Internetaccess i anläggningar som är öppna för 
allmänheten 

• tillhandahållande av telekommunikationstjänster via befintliga anslutningar för 
telekommunikation: 

– IP-telefoni (VOIP) 

• återförsäljare inom telekommunikation (dvs. köp och försäljning av nätkapacitet 
utan att tillhandahålla ytterligare tjänster) 

Omfattar inte: 

• tillhandahållande av Internetuppkoppling av operatörer verksamma inom infrastruktur för 
telekommunikationer, jfr 61.100, 61.200, 61.300 

62  Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 
Denna huvudgrupp omfattar följande verksamheter avseende tillhandahållandet av 
expertis på informationsteknologins område: skriva, ändra, prova och stödja program-
vara; planera och utforma datasystem som integrerar maskinvaru-, programvaru- och 
kommunikationsteknologier; handhavande och drift av kunders datasystem och/eller 
anläggningar för databehandling på plats; samt andra professionella och tekniska 
datarelaterade verksamheter. 
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62.0   Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 

62.01   Dataprogrammering 

62.010   Dataprogrammering 
Omfattar: 

• skriva, ändra, prova och stödja programvara 

• utformande av struktur och innehåll hos, samt/eller skrivandet av nödvändig 
datakod för att skapa och tillämpa i: 

– systemprogramvara (inklusive uppdateringar och ändringar) 

– programvaruapplikationer (inklusive uppdateringar och ändringar) 

– databaser 

– webbsidor 

• kundanpassa programvara, dvs. ändra och konfigurera en befintlig applikation så 
att den fungerar med kundens datasystem 

Omfattar inte: 

• utgivning av programvarupaket, jfr 58.290 

• översättning och anpassning av icke kundanpassad programvara till en särskild marknad 
för egen räkning, jfr 58.290 

• planering och utformning av datasystem som integrerar maskinvara, programvara och 
kommunikationsteknologier, även om tillhandahållandet av programvara kan utgöra en 
integrerad del, jfr 62.020 

62.02   Datakonsultverksamhet 

62.020   Datakonsultverksamhet 
Omfattar:  

• planering och utformning av datasystem som integrerar maskinvara, programvara 
och kommunikationsteknologier. Tjänsterna kan inkludera tillhörande utbildning 
av användare. 

Omfattar inte:  

• försäljning av maskinvara eller programvara, jfr 46.510, 47.410 

• installation av stordatorer eller liknande datorer, jfr 33.200 

• installation av persondatorer, jfr 62.090 

• installation av programvara, jfr 62.090 

• återskapande av data efter datorkrasch, jfr 62.090 

62.03   Datordrifttjänster 

62.030   Datordrifttjänster 
Omfattar:  

• handhavande och drift av kunders datasystem på plats och/eller anläggningar för 
databehandling liksom tillhörande stödtjänster. 

62.09   Andra IT- och datatjänster 

62.090   Andra IT- och datatjänster 
Omfattar: 

• verksamheter med anknytning till informationsteknologi och datorer som inte 
redovisas på annat ställe  

• återskapande av data efter datorkrasch 

• installation av persondatorer 

• installation av programvara 
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Omfattar inte: 

• installation av stordatorer eller liknande datorer, jfr 33.200 

• dataprogrammering, jfr 62.010 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020 

• drift av datoranläggningar, jfr 62.030 

• bearbetning och hosting av data, jfr 63.110 

63   Informationstjänster 
Denna huvudgrupp omfattar verksamheter i samband med sökmotorer på webben, 
databehandling och webbhotellverksamhet, liksom andra verksamheter som i första 
hand tillhandahåller information. 

63.1   Databehandling, hosting o.d.; webbportaler 
Denna grupp omfattar tillhandahållandet av infrastruktur för webbhotellverksamhet, 
tjänster i samband med databehandling och tillhörande verksamheter, samt tillhanda-
hållandet av sökmotorer och andra portaler för Internet. 

63.11   Databehandling, hosting o.d. 

63.110   Databehandling, hosting o.d. 
Omfattar:  

• tillhandahållande av infrastruktur för webbhotellverksamhet, databehandling och 
tillhörande verksamheter.  

• specialiserade hostingaktiviteter såsom: 

– webbhotellverksamhet 

– direktuppspelning (streaming) 

– hosting av applikationer  

• tillhandahållande av applikationstjänster 

• allmänna stordatortjänster för kunder på tidsdelningsbasis  

• databehandlingstjänster: 

• fullständig bearbetning av data inlämnade av kunder  

• framställning av specialiserade rapporter från data som lämnats av kunder  

• automatiserad databehandling och inmatning av data inklusive verksamhet 
avseende handhavande av databas 

Omfattar inte: 

• aktiviteter där leverantören endast använder datorerna som verktyg, klassificeras i enlighet 
med karaktären på tjänsterna som tillhandahålls 

63.12   Webbportaler 

63.120   Webbportaler 
Omfattar: 

• drift av webbplatser där en sökmotor används för att generera och upprätthålla 
omfattande databaser med Internetadresser och innehåll i ett lätt sökbart format 

• drift av andra webbplatser som fungerar som portaler till Internet. t.ex. mediasajter 
som erbjuder innehåll som uppdateras regelbundet 

Omfattar inte: 

• utgivning av böcker, dagstidningar, vecko- och månadstidningar o.d. via Internet, jfr 
huvudgrupp 58 

• TV-sändning via Internet, jfr huvudgrupp 60 
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63.9   Andra informationstjänster 
Denna grupp omfattar verksamhet vid nyhetsbyråer och alla andra återstående infor-
mationstjänster.  
Gruppen omfattar inte biblioteks- och arkivverksamhet (jfr 91.01). 

63.91   Nyhetsservice 

63.910   Nyhetsservice 
Omfattar: 

• nyhetsbyråers förmedling av nyheter, bilder och featurematerial till medier 
Omfattar inte: 

• verksamhet av oberoende bildjournalister, jfr 74.203 

• verksamhet av oberoende journalister, jfr 90.030 

63.99   Övriga informationstjänster 

63.990   Övriga informationstjänster 
Omfattar:  

• datorbaserade telefoninformationstjänster 

• informationssökning mot lön eller inom ramen för ett kontrakt 

• verksamhet avseende nyhetsklipp, pressklipp o.d. 

• andra informationstjänster som inte redovisats på annat ställe 
Omfattar inte: 

• callcenterverksamhet, jfr 82.200 
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Avdelning K – Finans- och försäkringsverksamhet 
Denna avdelning omfattar finansiella tjänster, inklusive försäkring, återförsäkring och 
pensionsfondsverksamhet samt verksamhet för att stödja finansiella tjänster. 
Avdelningen omfattar även förvaltning av tillgångar, t.ex. holdingverksamhet och 
verksamheter i stiftelser, fonder och liknande finansiella enheter. 

64  Finansiella tjänster utom försäkring och  
 pensionsfondsverksamhet 
64.1   Monetär finansförmedling 

64.11   Centralbanksverksamhet 

64.110   Centralbanksverksamhet 
Omfattar:  

• Riksbankens verksamhet 

64.19   Annan monetär finansförmedling 

64.190   Annan monetär finansförmedling 
Omfattar: 

• mottagandet av inlåning och/eller nära substitut till inlåning samt beviljande av 
krediter eller lån. Beviljandet av lån kan ta sig olika form, t.ex. lån, inteckningslån, 
kreditkort o.d. Dessa verksamheter utförs vanligen av andra monetära institutioner 
än centralbanker, t.ex.:  

– banker 

– sparbanker 

– hypoteksinstitut som tar emot inlåning 
Omfattar inte: 

• beviljande av krediter till husköp av specialiserade institutioner som inte tar emot inlåning, 
jfr 64.920 

• behandling av kreditkortstransaktioner, jfr 66.190 

64.2   Holdingverksamhet 
Denna grupp omfattar verksamhet i holdingföretag, dvs. enheter som förvaltar till-
gångarna (som äger kontrollposter av det egna kapitalet) för en grupp av dotterbolag 
och vars huvudsakliga aktivitet är att äga företagsgruppen. Holdingföretag i denna 
grupp tillhandahåller ingen annan tjänst till företagen i vilka eget kapital ägs, dvs. de 
förvaltar inte eller handhar andra enheter.  
Denna grupp omfattar inte aktiv förvaltning av företag, strategisk planering och besluts-
fattande i företagen, jfr 70.100. 

64.20   Holdingverksamhet  

64.201   Holdingverksamhet i finansiella koncerner  

64.202   Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner  
 

64.3   Fonder och liknande finansiella enheter 
Denna grupp omfattar juridiska personer vars syfte är att samla värdepapper och 
andra finansiella tillgångar, utan att förvalta dem, för aktieägares eller förmånstagares 
räkning. Portföljerna är anpassade för att uppnå särskilda investeringskarakteristika, 
t.ex. diversifiering, risk, avkastning och prisinstabilitet. Dessa enheter har inkomst i 
form av ränta, utdelningar och annan inkomst från egendom, men har få eller inga 
anställda och ingen inkomst från försäljning av tjänster. 
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64.30   Fonder och liknande finansiella enheter 

64.301   Investeringsfonder 
Omfattar: 

• aktiefonder 

• värdepappersfonder 

• obligationsfonder 

• räntefonder 

• hedgefonder 

64.309   Andra fonder och liknande finansiella enheter 
Omfattar: 

• donationsfonder 

• stipendiefonder  

• stipendiestiftelser 

• testamentsfonder 

• understödsfonder 
Omfattar inte: 

• fonder och stiftelser med inkomst från försäljning av varor eller tjänster, jfr SNI-grupp 
klassificerad efter huvudsaklig verksamhet 

• holdingverksamhet, jfr 64.20 

• pensionsfondsverksamhet, jfr 65.300 

• fondförvaltning, jfr 66.30 

64.9  Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
Denna grupp omfattar andra finansiella tjänster än dem som bedrivs av monetära 
institutioner. 

64.91   Finansiell leasing 

64.910  Finansiell leasing 
Omfattar:  

• leasing där löptiden ungefärligen sträcker sig över tillgångens förväntade livslängd 
och där leasingtagaren i huvudsak får rätt till all nytta som dras av dess använd-
ning samt tar alla risker som står i samband med dess ägande. Tillgången kan, men 
behöver inte, så småningom överlåtas. Sådan leasing omfattar alla eller nästan alla 
kostnader inklusive ränta. 

Omfattar inte: 

• operationell leasing, jfr huvudgrupp 77 efter vilka slags varor som leasas 

64.92   Annan kreditgivning 

64.920   Annan kreditgivning 
Omfattar:  

• finansiella tjänster som huvudsakligen avser långivning från institutioner som inte 
ägnar sig åt finansförmedling där beviljandet av lån kan ske i olika former, t.ex. 
lån, inteckningslån, kreditkort o.d. Följande typer av tjänster tillhandahålls: 

– beviljande av konsumentkrediter 

– finansiering av internationell handel 

– tillhandahållandet av långsiktigt kapital till näringslivet 

– låneverksamhet utanför bankväsendet 
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– beviljande av krediter till husköp av specialiserade institutioner som inte tar 
emot inlåning 

– pantbanker och pantlånerörelse 
Omfattar inte: 

• beviljande av krediter av specialiserade institutioner som också tar emot inlåning, jfr 64.190 

• operationell leasing, jfr huvudgrupp 77 efter vilka slags varor som leasas 

• givarverksamhet av medlemsorganisationer, jfr 94.990 

64.99   Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfonds-
verksamhet  

64.991   Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet  
Omfattar:  

• investmentbolagsverksamhet  

• riskkapitalverksamhet (venture capital) 

64.992   Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning  

64.993   Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten 
krets av ägare  

64.999   Diverse övrig finansförmedling  
Omfattar:  

• factoringverksamhet 

• utskrivandet av swappar, optioner och andra säkringsarrangemang 
Omfattar inte: 

• finansiell leasing, jfr 64.910 

• handel med värdepapper för andras räkning, jfr 66.120 

• handel med samt utarrendering och uthyrning av fastigheter, jfr huvudgrupp 68 

• inkassering av fakturor utan uppköp av skulder, jfr 82.910 

• medlemsorganisationers bidragsverksamhet, jfr 94.990 

65   Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet  
 utom obligatorisk socialförsäkring 
Denna huvudgrupp omfattar garanterandet av livränteförsäkringar och annan försäk-
ringsverksamhet samt investerandet av premier för att bygga upp en portfölj av finan-
siella tillgångar för att möta framtida ersättningsanspråk. Tillhandahållandet av direkt 
försäkring och återförsäkring ingår. 

65.1   Försäkring 
Denna grupp omfattar livförsäkring med eller utan betydande inslag av sparande 
samt försäkringsverksamhet inom andra områden än livförsäkring. 

65.11   Livförsäkring 
Denna undergrupp omfattar försäkringar avseende livränta och livförsäkring, 
invaliditetspension (aktivitetsersättning) samt livförsäkring vid olycksfall/invaliditet 
(med eller utan ett betydande sparande). 

65.111   Fondanknuten livförsäkring 

65.119   Övrig livförsäkring 
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65.12   Skadeförsäkring 

65.120   Skadeförsäkring 
Omfattar: 

• försäkringsverksamhet annan än livförsäkring: 

– olycksfalls- och brandförsäkring 

– sjukförsäkring 

– reseförsäkring 

– försäkring av egendom 

– försäkring avseende motorfordon, sjöfart, luftfart och transport 

– förmögenhetsskador och ansvarsförsäkring 

65.2   Återförsäkring 

65.20   Återförsäkring  

65.200   Återförsäkring  
Omfattar: 

• övertagande av all eller del av risk i samband med existerande försäkringar som 
ursprungligen tecknats av andra försäkringsbolag 

65.3   Pensionsfondsverksamhet 
Denna grupp omfattar juridiska personer (dvs. fonder, pensionsplaner och/eller –pro-
gram) som inrättats för att tillhandahålla pensionsförmåner uteslutande för anställda 
eller medlemmar. Omfattar pensionsplaner med fastställda förmåner, liksom enskilda 
planer där förmånerna enkelt fastställs genom medlemmens bidrag. 

65.30   Pensionsfondsverksamhet  

65.300   Pensionsfondsverksamhet 
Omfattar: 

• verksamhet avseende: 

– pensionsförsäkringar 

– tjänstepensioner 

– pensionskassor 

– pensionsstiftelser 

– understödsföreningar 
Omfattar inte: 

• förvaltning av pensionsfonder, jfr 66.309  

• obligatoriska socialförsäkringssystem, jfr 84.300 

66   Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av tjänster med nära anknytning till 
finansiella tjänster, men som inte själva utgör finansiella tjänster. Den primära uppdel-
ningen inom denna huvudgrupp sker enligt vilken typ av finansiell transaktion eller 
finansiering det rör sig om. 

66.1   Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

Denna grupp omfattar tillhandahållandet av fysiska och elektroniska marknadsplatser 
avsedda att underlätta köp och försäljning av aktier, aktieoptioner, obligationer eller 
varukontrakt. 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 273 

66.11   Administrativa tjänster till finansiella marknader 

66.110   Administrativa tjänster till finansiella marknader 
Omfattar: 

• drift och övervakning av finansiella marknader av andra än offentliga 
myndigheter, t.ex.: 

– varubörser  

– börser för terminskontrakt avseende råvaror  

– värdepappersbörser  

– aktiebörser  

– börser för aktie- eller råvaruoptioner 

66.12   Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 

66.120   Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 
Omfattar: 

• utförande av affärer på finansmarknader för andras räkning (t.ex. fondmäkleri) och 
närstående verksamhet 

• mäkleri avseende värdepapper 

• mäkleri avseende råvarukontrakt  

• växling på växelkontor o.d. 
Omfattar inte: 

• utförande av affärer på marknader för egen räkning, jfr 64.99 

• portföljförvaltning mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 66.30 

66.19   Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

66.190   Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

Omfattar: 

• verksamhet avseende genomförandet och avräkning i samband med finansiella 
transaktioner, inklusive avseende kreditkortstransaktioner 

• tjänster avseende investeringsrådgivning  

• rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån 
Omfattar också: 

• förmögenhetsförvaltning för annans räkning 

• depåverksamhet för annan räkning 

• verksamhet som utövas av förmyndare 
Omfattar inte: 

• verksamhet som utövas av försäkringsagenter och försäkringsmäklare, jfr 66.220 

• fondförvaltning, jfr 66.30 

66.2   Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet 
Denna grupp omfattar att agera som agenter (dvs. mäklare) vid försäljning av försäk-
ringar eller tillhandahålla andra förmåner för anställda samt tjänster förknippade med 
försäkringar och pensioner såsom skadereglering och administration för tredje man. 
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66.21   Risk- och skadebedömning 

66.210   Risk- och skadebedömning 
Omfattar: 

• bedömning av försäkringsanspråk: 

– skadereglering 

– riskbedömning 

– värdering av risk och skada 

• fastställande av försäkringsersättningar 
Omfattar inte: 

• värdering av fastigheter, jfr 68.310  

• värdering för andra ändamål, jfr 74.900 

• spanings- och detektivverksamhet, jfr 80.300 

66.22   Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare 

66.220   Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare 
Omfattar: 

• verksamhet som utförs av försäkringsombud och försäkringsmäklare vid 
förmedling av livränteförsäkring samt försäkring och återförsäkring 

66.29   Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 

66.290   Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
Omfattar: 

• verksamhet som ingår i försäkrings- eller pensionsfondsverksamhet, eller med nära 
anknytning till dessa (utom finansförmedling, skadereglering och försäkringsom-
budsagenters verksamhet): 

• administration av bärgning 

• aktuarietjänster 
Omfattar inte: 

• marin bärgningsverksamhet, jfr 52.220 

66.3   Fondförvaltning 
Denna grupp omfattar portfölj- och fondförvaltning mot lön eller inom ramen för ett 
kontrakt, för individer, företag och andra. 

66.30   Fondförvaltning  

66.301   Förvaltning av investeringsfonder  
Omfattar: 

• förvaltning av värdepappersfonder t.ex.: 

– aktiefonder 

– obligationsfonder 

– räntefonder 

66.309   Annan fondförvaltning  
Omfattar: 

• förvaltning av pensionsfonder 

• förvaltning av andra fonder t.ex.: 

– understödsfonder 

– donationsfonder 

– stipendiefonder 

– testamentsfonder 
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Avdelning L – Fastighetsverksamhet 
Denna avdelning omfattar verksamhet som uthyrare, agent och/eller mäklare inom 
ett eller flera av följande områden: försäljning eller köp av fastigheter, uthyrning av 
fastigheter, tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster såsom fastighetsvärde-
ring eller deponeringsverksamhet. Verksamhet som omfattas av denna avdelning kan 
utföras avseende egen eller hyrd egendom och kan utföras mot lön eller inom ramen 
för ett kontrakt. Omfattar även uppförandet av byggnadsverk i kombination med 
bibehållen äganderätt eller hyrandet av sådana byggnadsverk. 
Avdelningen omfattar förvaltare av fastigheter. 

68 Fastighetsverksamhet 
68.1   Handel med egna fastigheter 

68.10   Handel med egna fastigheter  

68.100   Handel med egna fastigheter  
Omfattar: 

• köp och försäljning av egna fastigheter: 

– lägenhetshus och bostäder 

– andra byggnader än bostäder, inklusive utställningshallar, förråd, gallerior och 
affärscenter 

– mark 
Omfattar också: 

• uppdelning av fastigheter i andelar, utan tomt- och markförbättring 
Omfattar inte: 

• utvecklandet av byggprojekt för försäljning, jfr 41.100 

• uppdelning och förbättring av mark, jfr 42.990 

68.2   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 

68.20   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter  

68.201   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 
Omfattar: 

• uthyrning och drift av egna eller hyrda lägenhetshus och bostäder 

• tillhandahållande av hem och utrustade eller icke utrustade våningar eller 
lägenheter för mer permanent användning, normalt på månads- eller årsbasis 

Omfattar också: 

• utvecklandet av byggprojekt för egen drift 

• drift av uppställningsplatser för husvagnar avsedda för permanent boende 

68.202   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
Omfattar: 

• uthyrning och drift av egna eller hyrda industrilokaler  
Omfattar också: 

• utvecklandet av byggprojekt för egen drift 

68.203   Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 
Omfattar: 

• uthyrning och drift av egna eller hyrda: 

– kontors- och affärslokaler 

– lagerlokaler o.d. 

– mark  
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Omfattar också: 

• utvecklandet av byggprojekt för egen drift 

68.204   Förvaltning i bostadsrättsföreningar 

68.209   Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
Omfattar också: 

• förvaltning av samfälligheter 
Omfattar inte: 

• drift av hotell, lägenhetshotell, semesterhem, hyreshus med möblerade rum eller lägenheter, 
campingplatser, uppställningsplatser för husvagnar samt andra platser för annat boende 
eller där kortvarig inkvartering tillhandahålls, jfr huvudgrupp 55  

68.3   Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag 

68.31   Fastighetsförmedling 

68.310   Fastighetsförmedling 
Omfattar:  

• förmedling vid köp, försäljning och uthyrning av fastigheter  

• rådgivnings- och värderingsverksamhet i samband med köp, försäljning och 
uthyrning av fastigheter 

• deponeringsverksamhet på fastighetsområdet 
Omfattar inte: 

• juridiskt bistånd, jfr 69.10 

68.32   Fastighetsförvaltning på uppdrag 

68.320   Fastighetsförvaltning på uppdrag 
Omfattar: 

• förvaltning och administration av bostads-, industri-, kommersiella, jordbruks- och 
skogsfastigheter utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt 

Omfattar inte: 

• fastighetsskötsel (kombination av tjänster såsom allmän invändig rengöring, underhåll och 
smärre reparationer, sophantering, vakttjänst och säkerhet), jfr 81.100 

• juridiskt bistånd, jfr 69.10 
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Avdelning M – Verksamhet inom juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 
Denna avdelning omfattar specialiserad yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk 
verksamhet. Verksamheterna kräver en hög utbildningsnivå och tillhandahåller 
specialkunskap och speciella färdigheter för användare. 

69  Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 
69.1   Juridisk verksamhet 
Denna grupp omfattar rättsligt företrädande av en parts intresse gentemot en annan 
part, oavsett om det sker inför domstol, annat dömande organ eller i annat samman-
hang, som utförs eller övervakas av advokater, rådgivning och företrädande i tviste-
mål, rådgivning och företrädande i brottmål samt rådgivning och företrädande i sam-
band med arbetskonflikter. Den omfattar även förberedande av rättsliga dokument 
såsom bolagsordningar, överenskommelser om bildande av handelsbolag och enkla 
bolag eller liknande dokument i samband med bolagsbildning, patent och copyright, 
kontrakt o.d., testamenten, förvaltningsavtal o.d. liksom verksamhet som utövas av 
notarius publicus, civilrättsliga notarier, utmätningsmän, skiljemän, granskningsmän 
och sakkunniga.  
Gruppen omfattar inte åklagar- och domstolsverksamhet (jfr 84.231, 84.232). 

69.10   Juridisk verksamhet  

69.101   Advokatbyråverksamhet 

69.102   Juridiska byråers verksamhet m.m. 

69.103   Patentbyråverksamhet m.m. 
Omfattar:  

• rådgivning och handläggning av patent- och copyrightfrågor 

69.2   Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
Denna grupp omfattar redovisnings- och bokföringstjänster såsom granskning av 
räkenskaper, utarbetandet av bokslut och bokföring. 

69.20   Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 

69.201   Redovisning och bokföring 
Omfattar: 

• registrering av affärstransaktioner från företag eller andra  

• utarbetande av deklarationer för privatpersoner och företag 
Omfattar inte: 

• databehandling och tabulering, jfr 63.110 

• konsulttjänster till företag avseende t.ex. redovisningssystem, förfaranden för 
budgetstyrning, jfr 70.220 

69.202  Revision 
Omfattar: 

• granskning av redovisningar och bestyrkande av dess riktighet 
Omfattar inte: 

• inkassoverksamhet, jfr 82.910 

69.203  Skatterådgivning 
Omfattar: 

• rådgivning och företrädande för klienters räkning inför skattemyndigheter 
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70   Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster  
 till företag 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av råd och stöd till företag och andra 
organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk planering och organisations-
planering; ekonomisk planering och budgetering; mål och policy för marknadsföring; 
policy, praktik och planering avseende personal; planläggning av produktion; plane-
ring av styrning. Den omfattar också övervakning och ledning av andra enheter inom 
samma företag eller bolag, dvs. verksamhet som utövas av huvudkontor. 

70.1   Verksamheter som utövas av huvudkontor 
Denna grupp omfattar övervakning och ledning av andra enheter i företaget eller 
bolaget; ansvara för planering och beslutsfattande av strategisk och organisatorisk 
karaktär för företaget eller bolaget; operationell styrning och ledning av den dagliga 
verksamheten hos de tillhörande enheterna. 

70.10   Verksamheter som utövas av huvudkontor  

70.100   Verksamheter som utövas av huvudkontor  
Omfattar: 

• verksamhet vid: 

– huvudkontor 

– centrala administrativa kontor 

– koncernkontor 

– distrikts- och regionkontor 
Omfattar inte: 

• verksamhet i finansiella och icke-finansiella holdingbolag, som inte sysslar med 
företagsledning och -styrning, jfr 64.201, 64.202 

70.2   Konsulttjänster till företag 

70.21   PR och kommunikation 

70.210   PR och kommunikation 
Omfattar: 

• tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd, inklusive lobbyverksam-
het, till företag och andra organisationer avseende PR och kommunikation 

Omfattar inte: 

• reklambyråer och mediebyråverksamhet, jfr 73.1 

• marknads- och opinionsundersökning, jfr 73.200 

70.22   Konsultverksamhet avseende företags organisation 

70.220   Konsultverksamhet avseende företags organisation 
Omfattar:  

• tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd till företag och andra 
organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk och organisatorisk före-
tagsplanering, grundlig omstrukturering av verksamhet, ledning av förändring, 
kostnadsreducering och andra finansiella frågor; mål och policy för marknads-
föring; policy, praktik och planering avseende personal; löne- och pensions-
strategier; planläggning av produktion och styrningsplanering 

• tillhandahållandet av företagstjänster såsom råd, vägledning eller operationellt 
stöd för företag och offentliga inrättningar avseende: 

– utformande av redovisningsmetoder eller förfaranden, program för kostnads-
uppföljning, förfaranden för budgetstyrning 

– råd och hjälp till företag och offentliga inrättningar inom planering, organisa-
tion, effektivitet och styrning, information till företagsledning o.d. 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Innehållsbeskrivningar 

Statistiska centralbyrån 279 

Omfattar inte: 

• utformning av programvara för redovisningssystem, jfr 62.010 

• juridisk rådgivning och företrädande, jfr 69.10 

• redovisning, bokföring och granskning, skatterådgivning, jfr 69.20 

• rådgivning avseende arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr 71.11, 71.12 

• konsultverksamhet inom miljö, agronomi, säkerhet o.d., jfr 74.900 

• chefsrekrytering, jfr 78.100 

• konsultverksamhet inom utbildning, jfr 85.600 

71   Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning  
 och analys 
Denna huvudgrupp omfattar arkitektverksamhet, tekniska tjänster, rittjänster, bygg-
inspektionstjänster samt lantmäteri- och mätningstjänster. Den inkluderar utförandet 
av fysiska, kemiska och andra analytiska undersökningar. 

71.1   Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 

71.11   Arkitektverksamhet  

71.110   Arkitektverksamhet 
Omfattar: 

• arkitektverksamhet: 

– byggnadsprojektering och ritning 

– stadsplanering och verksamhet avseende landskapsarkitektur 
Omfattar inte: 

• verksamhet som utövas av inredningsarkitekter, jfr 74.103 

71.12   Teknisk konsultverksamhet o.d. 

71.121   Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 
Omfattar: 

• teknisk projektering (dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid 
utformning av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system) 
samt konsultverksamhet avseende: 

– bygg- och anläggningsprojekt 

– markprojektering 

– projekt där väg- och vattenbyggnad samt trafikteknik ingår 

– vattenförsörjningsprojekt 
Omfattar inte: 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020, 62.090  

• teknisk provning, jfr 71.200 

• forskning och utveckling med anknytning till teknisk verksamhet, jfr 72.190 

71.122   Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 
Omfattar: 

• teknisk projektering (dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid 
utformning av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system) 
samt konsultverksamhet avseende: 

– maskiner, industriella processer och industrianläggningar 

– projekt avseende kemi-, maskin-, produktions- och hydraulikteknik 
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Omfattar inte: 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020, 62.090  

• teknisk provning, jfr 71.200 

• forskning och utveckling med anknytning till teknisk verksamhet, jfr 72.190 

• industri- och produktdesignverksamhet, jfr 74.101 

71.123   Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 
Omfattar: 

• teknisk projektering samt konsultverksamhet avseende: 

– projekt inom elektricitet och elektronik 
Omfattar inte: 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020, 62.090  

• teknisk provning, jfr 71.200 

• forskning och utveckling med anknytning till teknisk verksamhet, jfr 72.1 

71.124   Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 
Omfattar: 

• teknisk projektering samt konsultverksamhet där man använder luftkonditione-
rings-, kyl- och hygienteknik, teknik för förorenings- och bullerbekämpning o.d. 

Omfattar inte: 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020, 62.090  

• teknisk provning, jfr 71.200 

• forskning och utveckling med anknytning till teknisk verksamhet, jfr 72.190 

71.129   Övrig teknisk konsultverksamhet  
Omfattar: 

• geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar 

• verksamhet inom geodesi: 

– lantmäteri och gränsmätning 

– sjömätning 

– gruvmätning 

– kartografisk verksamhet och insamling av information från rymden 
Omfattar inte: 

• provborrning i samband med gruvverksamhet, jfr 09.100, 09.900 

• datakonsultverksamhet, jfr 62.020, 62.090  

• teknisk provning, jfr 71.200 

• forskning och utveckling med anknytning till teknisk verksamhet, jfr 72.190 

• flygfotografering, jfr 74.203 

• väderprognosverksamhet, jfr 74.900 

71.2   Teknisk provning och analys 

71.20   Teknisk provning och analys  

71.200   Teknisk provning och analys  
Omfattar:  

• utförandet av fysisk, kemisk och annan analytisk provning av alla slags material 
och produkter inklusive: 

– buller- och vibrationsprovning 

– provning av minerals sammansättning och renhet o.d. 
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– kontrollverksamhet inom livsmedelshygien, inklusive veterinärkontroller i sam-
band med livsmedelsframställning 

– provning av materials fysiska egenskaper och prestanda, t.ex. styrka, tjocklek, 
hållbarhet, radioaktivitet o.d. 

– provning av egenskaper och tillförlitlighet 

– prestandaprovning avseende kompletta maskiner: motorer, motorfordon, 
elektronisk utrustning o.d. 

– röntgenprovning av svetsar och fogar 

– brottanalys 

– provning och mätning av miljöindikatorer: luft- och vattenföroreningar o.d. 

• certifiering av varor, inklusive konsumentvaror, motorfordon, luftfartyg, tryckbe-
hållare, kärnkraftverk o.d. 

• återkommande besiktning av motorfordons trafiksäkerhet 

• provning med hjälp av modeller eller attrapper (t.ex. av luftfartyg, fartyg, dammar 
o.d.) 

• verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier 
Omfattar inte: 

• försök på djurpreparat, jfr 75.000 

• bilddiagnostik, provning och analys av medicinska och dentala preparat, jfr huvudgrupp 86 

72  Vetenskaplig forskning och utveckling  
Denna huvudgrupp omfattar tre typer av forskning och utveckling: 1) grundforsk-
ning: experimentellt eller teoretiskt arbete huvudsakligen om underliggande omstän-
digheter till iakttagbara företeelser, utan sikte på särskild tillämpning eller använd-
ning, 2) tillämpad forskning: utförande av nyskapande undersökningar för att få nya 
kunskaper, med styrning mot ett specifikt mål som kan omsättas i praktiken och 3) 
utveckling: utförande av systematiskt arbete som bygger på befintlig kunskap från 
forskning eller praktisk erfarenhet, med styrning mot att framställa nya material, pro-
dukter och uppfinningar, att införa nya processer, system och tjänster, och att väsent-
ligt förbättra sådant som redan är framställt eller infört. 
Huvudgruppen omfattar inte marknadsundersökning (jfr 73.200).  

72.1   Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 

72.11   Bioteknisk forskning och utveckling 

72.110   Bioteknisk forskning och utveckling 
Omfattar: 

• forskning och utveckling om bioteknologi: 

– DNA/RNA: genom studier av genomik, farmakogenomik, gensonder, gen-
manipulation, DNA/RNA-sekvensering/syntes/amplifiering, genuttrycks-
mönster och användning av antisensteknologi 

– proteiner och andra molekyler: sekvensering/syntes/manipulation av proteiner 
och peptider (inklusive hormoner som är stora molekyler); förbättrade metoder 
för administration av läkemedel som är stora molekyler; proteomik, protein 
isolering och rening, signalering, identifiering av cellreceptorer 

– cell- och vävnadsodling samt cell- och vävnadsteknologi: cell- och vävnads-
odling, vävnadsteknologi (inklusive biomaterial för vävnadsodling och bio-
medicinsk teknik), cellfusion, vaccin eller ämnen som stimulerar immunför-
svaret, embryomanipulering 

– processbioteknik: jäsning med hjälp av bioreaktorer, bioprocessing, biolakning, 
biopulping, bioblekning, bioavsvavling, bioremediering, biofiltrering och 
fytoremediering 
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– gen- och RNA-vektorer: genterapi, virala vektorer 

– bioinformatik: upprättande av databaser med genom, proteinsekvenser; 
modellera komplexa biologiska processer, inklusive biologiska system 

– nanobioteknologi: tillämpande av verktyg och processer från nano/mikrofabri-
kation för att bygga apparater för att studera biosystem och tillämpningar inom 
läkemedelsadministration, diagnostik o.d. 

72.19   Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 

72.190   Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
Omfattar:  

• forskning och utveckling inom naturvetenskap och teknisk verksamhet vid sidan 
av bioteknologisk forskning och utveckling:  

– forskning och utveckling inom naturvetenskap 

– forskning och utveckling inom teknisk verksamhet och teknologi 

– forskning och utveckling inom medicin  

– lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 

– tvärvetenskaplig forskning och utveckling, i första hand inom naturvetenskap 
och teknisk verksamhet 

72.2   Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 

72.20   Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling  

72.200   Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
Omfattar:  

• forskning och utveckling inom samhällsvetenskap  

• forskning och utveckling inom humanistisk vetenskap 

• tvärvetenskaplig forskning och utveckling, i första hand inom samhällsvetenskap 
och humanistisk vetenskap 

73   Reklam och marknadsundersökning 
Denna huvudgrupp omfattar skapandet av reklamkampanjer och placering av sådan 
reklam i tidskrifter, dagstidningar, radio och TV eller i andra medier samt utformning 
av anläggningar och utrymmen för skyltning. 

73.1   Reklamverksamhet 

73.11   Reklambyråverksamhet o.d. 

73.111   Reklambyråverksamhet  
Omfattar: 

• utformning av reklam och genomförande av reklamkampanjer (dvs. internt eller 
genom underleverantörer): 

– rådgivning 

– kreativa tjänster 

– produktion av reklammateriel 

– köp av reklammateriel 

• utplacering av reklam i dagstidningar, tidskrifter, radio, TV, Internet och andra 
media 

• genomförande av marknadsföringskampanjer och tillhandahållande av andra 
reklamtjänster inriktade på att attrahera och behålla kunder: 

– marknadsföring av produkter 

– Point of Sale-marknadsföring 

– konsultverksamhet inom marknadsföring 
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Omfattar inte: 

• utgivning av annonsmaterial, jfr 58.190 

• produktion av kommersiella budskap för radio, TV och film, jfr 59.110 

• direktreklamverksamhet, jfr 73.112 

• marknadsundersökning, jfr 73.200 

• reklamfotografering, jfr 74.202 

73.112   Direktreklamverksamhet  
Omfattar: 

• planering och genomförande av direktreklaminsatser utförda mot lön eller inom 
ramen för ett kontrakt 

73.119   Övrig reklamverksamhet  
Omfattar: 

• utformning och utplacering av utomhusreklam, t.ex. affischtavlor, väggaffischer 
och väggmålningar, reklamblad och reklamfoldrar, stativ, fönsterskyltning, 
reklamskyltar på bussar, taxibilar, i tunnelbana o.d., utställningslokaler o.d. 

• reklamflygning 

• utformning av stånd och andra anläggningar och utrymmen för skyltning 
Omfattar inte: 

• utgivning av annonsmaterial, jfr 58.190 

• produktion av kommersiella budskap för TV och film, jfr 59.110 

• produktion av kommersiella budskap för radio, jfr 59.200 

• marknadsundersökning, jfr 73.200 

• reklamfotografering, jfr 74.202 

• postexpediering, jfr 82.190 

• anordnare av kongresser och mässor, jfr 82.300 

73.12   Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 

73.120   Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 
Omfattar: 

• försäljning eller vidareförsäljning av tid och utrymme för reklam i media 
Omfattar inte: 

• försäljning av tid och utrymme för reklam direkt av ägarna till tiden eller utrymmet (förlag 
o.d.), jfr motsvarande detaljgrupp 

• PR-verksamhet, jfr 70.210 

73.2   Marknads- och opinionsundersökning 

73.20   Marknads- och opinionsundersökning  

73.200   Marknads- och opinionsundersökning 
Omfattar: 

• undersökning av marknadspotential, marknadsmedvetande, marknadsbemötande, 
kännedom om produkter och tjänster samt av konsumenters köpvanor i syfte att 
främja försäljningen och utveckla nya produkter och tjänster, inklusive statistisk 
analys av resultaten 

• undersökning av opinioner hos allmänheten om politiska, ekonomiska och sociala 
frågor samt statistisk analys av resultaten 

Omfattar inte: 

• marknads- och opinionsundersökningar som utförs av callcenters, jfr 82.200 
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74   Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och  
 teknik 
Denna huvudgrupp omfattar yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet 
(utom juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; arkitekt- och teknisk konsult-
verksamhet; teknisk provning och analys; företagsledning och konsultverksamhet 
avseende ledningsfrågor; forskning och utveckling samt reklamverksamhet). 

74.1   Specialiserad designverksamhet 

74.10   Specialiserad designverksamhet  

74.101   Industri- och produktdesignverksamhet  
Omfattar: 

• industridesign, dvs. skapa och utveckla design och specifikationer som optimerar 
användning, värde och utseende hos produkter, samt avgör produktens material, 
mekanism, form, färg och ytfinish, med hänsyn tagen till mänskliga behov och 
önskemål, säkerhet, attraktionskraft på marknaden vid distribution, användning 
och underhåll 

• formgivning av modeartiklar i form av textilier, kläder, skor, smycken, möbler och 
annan heminredning samt andra modeartiklar liksom artiklar för personligt bruk 
eller hushållsbruk 

Omfattar inte: 

• utformning och programmering av webbsidor, jfr 62.010 

• arkitektverksamhet, jfr 71.110  

• teknisk projektering, dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid utform-
ning av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system, jfr 71.12 

74.102   Grafisk designverksamhet  
Omfattar: 

• verksamhet som utförs av grafiska designer: 

– utveckling och framtagande av visuell marknadskommunikation och grafiska 
produktioner för att förmedla och gestalta visuella budskap och koncept 

Omfattar inte: 

• utformning och programmering av webbsidor, jfr 62.010 

• arkitektverksamhet, jfr 71.110  

• teknisk projektering, dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid utformning 
av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system, jfr 71.12 

74.103   Inredningsarkitektverksamhet  
Omfattar: 

• verksamhet som utövas av inredningsarkitekter: 

– design av interiörer som tar hänsyn till byggnadssemantik, hälso- och säkerhets-
krav, rörelsemönster, byggnadsplaner, mekaniska och elektriska förutsättningar 
för miljöer som fyller fysiska och estetiska behov hos människor och organisa-
tioner   

Omfattar inte: 

• utformning och programmering av webbsidor, jfr 62.010 

• arkitektverksamhet, jfr 71.110  

• teknisk projektering, dvs. tillämpandet av fysikens lagar och tekniska principer vid utformning 
av maskiner, materiel, instrument, anläggningar, processer och system, jfr 71.12 
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74.2   Fotoverksamhet 

74.20   Fotoverksamhet  

74.201   Porträttfotoverksamhet  
Omfattar: 

• porträttfotografering för pass, skolor, bröllop o.d. 
Omfattar inte: 

• drift av fotoautomater med myntinkast (med självbetjäning), jfr 96.090 

74.202   Reklamfotoverksamhet  
Omfattar: 

• fotografering för användning i reklaminslag i radio och TV samt inom förlagsverk-
samhet, mode, fastigheter eller turism 

74.203   Press- och övrig fotografverksamhet  
Omfattar också: 

• verksamhet av bildjournalister 

• videobandning av evenemang: bröllop, möten o.d. 

• flygfotografering  

• mikrofilmning av dokument 
Omfattar inte: 

• kartografisk verksamhet och insamling av information från rymden, jfr 71.129 

74.204   Fotolaboratorieverksamhet  
Omfattar: 

• filmframkallning: 

– framkallning, kopiering och förstoring utifrån fotonegativ och smalfilm som tas 
av kund 

– laboratorier för framkallning av film och utskrift av fotografier  

– fotobutiker med snabbframkallning (ej del av kamerabutiker) 

– montering av diabilder 

– kopiering, restaurering och diaretuschering i samband med fotografier 
Omfattar inte: 

• framkallning av spelfilmer med anknytning till film- och TV-industri, jfr 59.120 

74.3   Översättning och tolkning 

74.30   Översättning och tolkning 

74.300   Översättning och tolkning 
 

74.9   Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
Denna grupp omfattar en mängd olika tjänster som vanligen levereras till näringslivet. 
Den inkluderar sådana verksamheter som kräver mer avancerade yrkesmässiga, 
vetenskapliga och tekniska kunskapsnivåer, men omfattar inte pågående rutinmässiga 
affärsfunktioner som vanligen är kortvariga. 

74.90   Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  

74.900   Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  
Omfattar: 

• mäkleri med företag, dvs. ombesörjande av köp och försäljning av små och 
medelstora företag inklusive praktiker, men inte fastighetsmäkleri 

• mäkleri med patent (ombesörjande av köp och försäljning av patent) 
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• värderingsverksamhet som inte avser fastigheter eller sker i samband med 
försäkring (med antikviteter, smycken, o.d.) 

• granskning av fakturor och information om fraktrater 

• väderprognosverksamhet 

• konsultverksamhet avseende säkerhetsfrågor 

• konsultverksamhet avseende lanthushållning 

• konsultverksamhet avseende miljöfrågor 

• annan teknisk konsultverksamhet 

• konsultverksamhet som inte rör arkitektur, anläggningsverksamhet och 
företagsrådgivning 

Omfattar också: 

• verksamhet som utövas av agenter och agenturer för privatpersoners räkning, där 
det vanligtvis ingår att skaffa uppdrag inom film, teater eller annan underhållning 
eller för idrottsevenemang samt att sälja in böcker, pjäser, konstverk, fotografier 
osv. hos förlag, produktionsbolag o.d. 

Omfattar inte: 

• partihandel med begagnade motorfordon genom auktioner, jfr 45.1 

• verksamhet som utövas av auktionshus (detaljhandel), jfr 47.793 

• auktionsverksamhet on-line (detaljhandel), jfr 47.917 

• verksamhet som utövas av fastighetsmäklare, jfr 68.310 

• bokföringsverksamhet, jfr 69.201 

• verksamhet som utövas av företagsrådgivare, jfr 70.220 

• arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, jfr 71.1 

• veterinärkontroller i samband med livsmedelsframställning, jfr 71.200 

• visning av reklamprojekt, jfr 73.111 

• utformning av utställningsmontrar och andra utställningsstrukturer och -platser, jfr 
73.119 

• verksamhet som utövas av kongress- och mässorganisatörer, jfr 82.300 

• verksamhet som utövas av fristående auktionsutropare, jfr 82.990 

• förvaltning av lojalitetsprogram, jfr 82.990 

• konsumentkredit- och skuldrådgivning, jfr 88.993 

75   Veterinärverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av vård och besiktning av husdjur. 
Verksamheten utövas av legitimerade veterinärer på djursjukhus, vid hembesök på 
gårdar, kennlar eller djurhem, på fristående mottagningar, i operationssalar o.d. 
Omfattar även transport av sjuka djur. 

75.0   Veterinärverksamhet 

75.00   Veterinärverksamhet  

75.000   Veterinärverksamhet  
Omfattar: 

• vård och besiktning av husdjur utom sällskapsdjur 

• vård och besiktning av sällskapsdjur 
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Omfattar också: 

• verksamhet som utövas av veterinärassistenter och annan stödpersonal med 
veterinärinriktning 

• klinisk patologisk och annan diagnosverksamhet avsedd för djur 

• transport av sjuka djur 
Omfattar inte: 

• pensionat för husdjur utan vård, jfr 01.620 

• fårklippning, jfr 01.620 

• boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, jfr 
01.620 

• verksamhet avseende konstgjord befruktning, jfr 01.620 

• pensionat för sällskapsdjur utan vård, jfr 96.090 
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Avdelning N – Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster 
och andra stödtjänster  
Denna avdelning omfattar flera stödverksamheter för allmän verksamhet i närings-
livet. Dessa verksamheter skiljer sig från dem i avdelning M eftersom det grund-
läggande syftet inte är överförandet av specialiserat kunnande. 

77   Uthyrning och leasing 
Denna huvudgrupp omfattar uthyrning och leasing av materiella tillgångar och icke- 
finansiella immateriella tillgångar, inklusive en stor mängd varor, t.ex. bilar, datorer, 
konsumentvaror samt industrimaskiner och industriell utrustning, till kunder mot 
erläggande av en återkommande hyra eller leasingbetalning. Uppdelas i: (1) uthyrning 
av motorfordon, (2) uthyrning av fritids- och sportutrustning samt andra hushålls-
artiklar och varor för personligt bruk, (3) leasing av andra maskiner och utrustning av 
sådan typ som ofta används i affärsverksamhet, inklusive annan transportutrustning 
samt (4) leasing av immateriell egendom och liknande produkter.  
Endast tillhandahållandet av operationell leasing ingår i denna huvudgrupp.  
Denna huvudgrupp omfattar inte finansiell leasing (jfr 64.910), uthyrning av fastigheter (jfr 
avdelning L), uthyrning av utrustning med förare, jfr motsvarande grupper i enlighet med den 
verksamhet som utövas med denna utrustning t.ex. byggverksamhet (jfr avdelning F), 
transport (jfr avdelning H). 

77.1   Uthyrning och leasing av motorfordon 

77.11   Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 

77.110   Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 
Omfattar: 

• uthyrning och operationell leasing av följande slag av fordon: 

– personbilar och andra lättare motorfordon (med en vikt inte överstigande 3,5 
ton) utan förare  

Omfattar inte: 

• uthyrning eller leasing av bilar eller lättare motorfordon med förare, jfr 49.320, 49.390 

77.12   Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 

77.120   Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 
Omfattar: 

• uthyrning och operationell leasing av följande typer av fordon: 

– lastbilar, släpvagnar och tunga motorfordon (med en vikt överstigande 3,5 ton) 

– fritidsfordon 
Omfattar inte: 

• uthyrning eller leasing av tunga fordon eller lastbilar med förare, jfr 49.410 

77.2   Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
Denna grupp omfattar uthyrning av personliga artiklar och hushållsartiklar liksom 
uthyrning av rekreations- och sportutrustning samt videoband. Verksamheten avser 
vanligen korttidsuthyrning av artiklar även om artiklarna vid vissa tillfällen kan leasas 
under längre perioder. 

77.21   Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 

77.210   Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 
Omfattar: 

• uthyrning och leasing av rekreations- och sportutrustning: 

– fritidsbåtar, kanoter, segelbåtar 

– cyklar 
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– strandstolar och strandparasoller 

– annan sportutrustning 

– skidor 
Omfattar inte: 

• uthyrning av fritidsbåtar och segelbåtar med besättning, jfr 50.102, 50.302 

• uthyrning av videokassetter och dvd-skivor, jfr 77.220 

• uthyrning av personliga artiklar och hushållsartiklar, jfr 77.290 

• uthyrning av fritidsutrustning som en integrerad del av fritidsanläggningar, jfr 93.290 

77.22   Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 

77.220   Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 
Omfattar: 

• uthyrning av videoband, skivor, cd-skivor, dvd-skivor o.d. 

77.29   Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

77.290   Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 
bruk 

Omfattar: 

• uthyrning av alla slags hushållsartiklar och personliga artiklar till hushåll och 
företag (utom fritids- och sportutrustning): 

– textilier, beklädnadsvaror och skodon 

– möbler, keramikvaror och glas, köksartiklar samt servisdelar, bestick o.d. 
elektriska apparater och hushållsartiklar 

– smycken, musikinstrument, scendekorationer och kostymer 

– böcker, vecko- och månadstidningar samt andra tidskrifter 

– maskiner och utrustning som används av amatörer eller som en hobby t.ex. 
verktyg för reparationer i hemmet 

– blommor och växter 

– elektronisk utrustning för användning i hemmet 
Omfattar inte: 

• uthyrning av bilar, lastbilar, släpvagnar och rekreationsfordon utan förare, jfr 77.1 

• uthyrning av rekreations- och sportvaror, jfr 77.210  

• uthyrning av videokassetter och dvd-skivor, jfr 77.220 

• uthyrning av motorcyklar och husvagnar utan förare, jfr 77.390 

• uthyrning av kontorsmöbler, jfr 77.330 

• tillhandahållandet av hushållslinne, arbetsuniformer och närstående artiklar på tvätterier, 
jfr 96.01 

77.3   Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och 
materiella tillgångar 

77.31   Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 

77.310   Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing av jord- och skogsbruksmaskiner utan förare 
Omfattar inte: 
• uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner samt jord- och skogsbruksutrustning med 

förare, jfr 01.610, 02.409 
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77.32   Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 

77.320   Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 
Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing av bygg- och anläggningsmaskiner samt 

utrustning utan förare: 

– kranbilar 

– uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar utan resning och 
nedmontering 

Omfattar inte: 
• uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, jfr 43.991 

77.33   Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
(inklusive datorer) 

77.330   Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
(inklusive datorer) 

Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing av kontorsmaskiner och -utrustning utan 

bemanning: 

– datorer och kringutrustning till datorer 

– stencilapparater, skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner 

– bokföringsmaskiner och -utrustning: kassaapparater, elektroniska räknemaski-
ner o.d. 

– kontorsmöbler 

77.34   Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 

77.340   Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 
Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing av sjötransportmedel utan besättning:  

– båtar och fartyg för yrkestrafik 
Omfattar inte: 
• uthyrning av sjötransportmedel med besättning, jfr huvudgrupp 50 

• uthyrning av fritidsbåtar, jfr 77.210 

77.35   Uthyrning och leasing av flygplan 

77.350   Uthyrning och leasing av flygplan 
Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing av lufttransportutrustning utan besättning: 

– flygplan 

– varmluftsballonger 
Omfattar inte: 
• uthyrning av lufttransportutrustning med besättning, jfr huvudgrupp 51 

77.39   Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 
materiella tillgångar 

77.390   Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 
materiella tillgångar 

Omfattar: 
• uthyrning och operationell leasing utan förare av andra maskiner och annan 

utrustning som vanligen används som kapitalvaror inom branscher: 
– motorer och turbiner 
– verktygsmaskiner 
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– gruv- och oljefältsutrustning 
– yrkesmässig radio-, TV- och kommunikationsutrustning 
– utrustning för produktion av spelfilm 
– mät- och reglerutrustning 
– andra vetenskapliga, affärsmässiga och industriella maskiner 

• uthyrning och operationell leasing av landtransportutrustning (utom motorfordon) 
utan förare: 
– motorcyklar, husvagnar, husbilar o.d. 

– järnvägstransportmedel 
Omfattar också: 
• uthyrning av bostads- eller kontorscontainrar 

• uthyrning av djur (t.ex. hjordar, kapplöpningshästar) 

• uthyrning av containrar 

• uthyrning av lastpallar 
Omfattar inte: 
• uthyrning av cyklar, jfr 77.210 

• uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner och utrustning, jfr 77.310 

• uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, jfr 77.320 

• uthyrning av kontorsmaskiner och -utrustning, inklusive datorer, jfr 77.330 

77.4   Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för 
upphovsrättsskyddade verk 

Denna grupp omfattar verksamhet som innebär att tillåta andra att använda immate-
riell egendom och liknande produkter för vilket royalty eller licensavgift betalas till 
produktens ägare (dvs. innehavaren av tillgången). Leasing av dessa produkter kan ta 
sig olika former, t.ex. tillstånd att reproducera, använda i efterföljande processer eller 
produkter, drift av affärsverksamhet enligt ett franchiseavtal o.d. De aktuella ägarna 
kan ha skapat dessa produkter eller inte. 

77.40   Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för 
upphovsrättsskyddade verk  

77.400   Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för 
upphovsrättsskyddade verk  

Omfattar: 
• leasing av immateriell egendom (utom upphovsrättsskyddade arbeten såsom 

böcker eller programvara) 
• mottaga royalty eller licensavgifter för användning av: 

– patenterade enheter 

– varumärken eller tjänstemärken 

– varunamn 

– rättigheter för prospektering och utvärdering av mineral 

– franchiseavtal 
Omfattar inte: 

• förvärv av upphovsrätter och förlagsrättigheter, jfr huvudgrupperna 58 och 59 

• produktion, reproduktion och distribution av arbeten med copyright (böcker, programvara, 
film), jfr huvudgrupperna 58 och 59 

• leasing av fastigheter, jfr 68.20 

• leasing av materiella produkter (tillgångar), jfr 77.1, 77.2, 77.3 
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78   Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade  
 tjänster 
Denna huvudgrupp omfattar att göra upp förteckningar över lediga platser och hän-
visa eller placera arbetssökande, där de individer som blir hänvisade eller placerade 
inte är anställda vid arbetsförmedlingarna, tillhandahålla arbetstagare till kunders 
företag under begränsad tid för att komplettera kundens arbetsstyrka, samt tillhanda-
hållandet av annan personal.  

78.1   Arbetsförmedling och rekrytering 

78.10   Arbetsförmedling och rekrytering 

78.100   Arbetsförmedling och rekrytering 
Omfattar: 

• sökande efter personal, genomförande av urval och placering av personal, 
inklusive rekrytering av chefer 

• verksamhet vid agenturer och byråer som arbetar med rollbesättning  

• verksamhet vid arbetsförmedlingar med onlineverksamhet 
Omfattar inte: 

• verksamhet som utövas av skådespelar- eller artistagenter eller agenturer, jfr 74.900  

78.2   Personaluthyrning 

78.20   Personaluthyrning  

78.200   Personaluthyrning  
Omfattar:  

• förmedling av arbetstagare till kunders företag under begränsad tid för att tillfälligt 
ersätta eller komplettera kundens personal, där de individer som tillhandahålls är 
anställda och avlönade av personaluthyrningsföretaget. Enheter som redovisas här 
erbjuder emellertid inte direkt ledning av sina anställda vid kundens arbetsplatser. 

78.3   Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 

78.30   Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner  

78.300   Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner  
Omfattar: 

• rekrytering och personaladministration för kundföretags räkning. Enheterna som 
redovisas här är registrerade arbetsgivare för frågor som rör avlöningslistor, skat-
ter och personalfrågor, men de ansvarar inte för ledning och övervakning av an-
ställda. Tillhandahållandet av rekrytering och personaladministration sker normalt 
på långsiktig eller permanent basis och enheterna som redovisas här utför en rad 
olika personaltjänster.  

Omfattar inte: 

• tillhandahållandet av personalfunktioner tillsammans med övervakning eller ledning av 
verksamheten, jfr detaljgruppen inom respektive ekonomisk aktivitet inom verksamheten 

• tillhandahållandet av personal för att tillfälligt ersätta eller komplettera kundens 
arbetsstyrka, jfr 78.200 

79   Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra  
 resetjänster och relaterade tjänster 
Denna huvudgrupp omfattar verksamhet vid resebyråer som i första hand ägnar sig åt 
att sälja tjänster avseende resor, transport och logi till allmänheten och till affärskun-
der samt verksamhet avseende arrangerande och sammanställande av resor som säljs 
av resebyråer eller direkt av agenter t.ex. researrangörer; och andra reserelaterade 
tjänster inklusive reservationstjänster. Turistguiders verksamhet och turismfrämjande 
verksamhet ingår också. 
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79.1   Resetjänster 
Denna grupp omfattar verksamhet vid resebyråer, som i första hand ägnar sig åt att 
sälja rese-, transport- samt logitjänster till allmänheten och till affärskunder samt 
arrangerandet och sammanställandet av resor som säljs via resebyråer eller direkt av 
agenter t.ex. researrangörer. 

79.11   Resebyråverksamhet 

79.110   Resebyråverksamhet 
Omfattar: 

• verksamhet vid resebyråer, som i första hand ägnar sig åt att sälja rese-, transport- 
och inkvarteringstjänster på partihandels- eller detaljhandelsbasis till allmänheten 
och till affärskunder 

79.12   Researrangemang 

79.120   Researrangemang 
Omfattar: 

• arrangerande och sammanställande av resor som säljs via resebyråer eller direkt av 
researrangörer. Resorna kan inkludera något av följande:  

– transport 

– inkvartering 

– mat 

– besök på museer, historiska eller kulturella platser samt teater-, musik- eller 
idrottsevenemang 

79.9   Turist- och bokningsservice 

79.90   Turist- och bokningsservice 

79.900   Turist- och bokningsservice 
Omfattar: 

• andra reserelaterade bokningstjänster: 

– bokning av transport, hotell, restaurang, biluthyrning, underhållning, idrott o.d. 

• utbytestjänster på tidsdelningsbasis 

• biljettförsäljning till evenemang avseende teater, idrott samt andra former av 
underhållning  

• hjälp till besökare: 

– tillhandahållande av reseinformation till besökare 

– turistguiders verksamhet 

• främjande av turism 
Omfattar inte: 

• resebyråers och researrangörers verksamhet, jfr 79.110, 79.120 

• organisation och genomförande av evenemang t.ex. möten, kongresser och konferenser, jfr 
82.300 

80   Säkerhets- och bevakningsverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar säkerhetsrelaterade tjänster såsom: vakt- och patrulle-
ringstjänster; hämtande och lämnande av pengar, kvitton och andra värdesaker med 
personal och utrustning för att skydda sådan egendom under förflyttningen; bevak-
nings- och detektivverksamhet; drift av elektroniska larmsystem, t.ex. inbrotts- och 
brandlarm, där verksamheten inriktas på fjärrövervakning av dessa system, men 
också ofta inkluderar försäljning, installation och reparation. Om de sistnämnda verk-
samheterna tillhandahålls separat ingår de inte i denna huvudgrupp utan redovisas 
inom detaljhandel, byggnadsverksamhet o.d. 
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80.1   Säkerhetsverksamhet 

80.10   Säkerhetsverksamhet  

80.100   Säkerhetsverksamhet  
Omfattar: 
• vakt- och patrulleringstjänster 
• hämtande och lämnande av pengar, kvitton eller andra värdesaker med personal 

och utrustning för att skydda sådan egendom under förflyttningen. 
• tjänster som utövas i pansarbil 
• verksamhet som utövas av livvakter 
• tjänster som inkluderar lögndetektorer 
• tjänster som omfattar tagande av fingeravtryck 
• verksamhet som utövas av säkerhetsvakter 
Omfattar inte: 
• verksamhet som utövas av den reguljära polisen och rör den allmänna ordningen och 

säkerheten, jfr 84.240 

80.2   Säkerhetssystemtjänster 

80.20   Säkerhetssystemtjänster 

80.200   Säkerhetssystemtjänster 
Omfattar:  
• övervakning på plats eller fjärrövervakning av elektroniska larmsystem t.ex. 

inbrotts- och brandlarm, inklusive installation och underhåll av dessa 
• installation, reparation, återuppbyggnad och justering av mekaniska eller elektro-

niska låsanordningar, kassaskåp och säkerhetsvalv i samband med senare över-
vakning på plats och fjärrövervakning 

Enheter som utför dessa aktiviteter kan också sälja sådana säkerhetssystem, meka-
niska eller elektroniska låsanordningar, kassaskåp och säkerhetsvalv. 
Omfattar inte: 
• installation av elektriska larmsystem t.ex. inbrotts- och brandlarm som inte inkluderar 

senare övervakning, jfr 43.210 
• detaljhandel med elektriska säkerhetssystem, mekaniska eller elektroniska låsanordningar, 

kassaskåp och säkerhetsvalv, i specialbutiker, utan övervaknings-, installations- eller 
underhållstjänster, jfr 47.540 

• säkerhetskonsulter, jfr 74.900 
• verksamhet som rör den allmänna ordningen och säkerheten, jfr 84.240 

80.3   Spanings- och detektivverksamhet 

80.30   Spanings- och detektivverksamhet  

80.300   Spanings- och detektivverksamhet 
Omfattar:  
• spanings- och detektivverksamhet. Den omfattar verksamhet som utövas av alla 

privatdetektiver, oberoende av kundtyp eller spaningens syfte 

81   Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av en rad allmänna stödtjänster t.ex. 
tillhandahållandet av en kombination av stödtjänster inom en kunds anläggningar, 
invändig och utvändig rengöring av alla slags byggnader, rengöring av industri-
maskiner, rengöring av tåg, bussar, flygplan o.d., invändig rengöring av tankbilar och 
tankfartyg, desinfektion och skadedjursbekämpning i byggnader, på fartyg, tåg o.d., 
rengöring av flaskor, gaturenhållning, avlägsnande av snö och is, tillhandahållande av 
landskapsvård och -underhåll samt tillhandahållandet av dessa tjänster tillsammans 
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med utformandet av landskapsplaner och/eller byggandet (dvs. installerandet) av 
gångbanor, bevarandet av väggar, våningsplan, staket, dammar o.d. 

81.1   Fastighetsrelaterade stödtjänster 

81.10   Fastighetsrelaterade stödtjänster  

81.100   Fastighetsrelaterade stödtjänster  
Omfattar:  

• tillhandahållandet av en kombination av stödtjänster vid en kunds anläggningar. 
Dessa tjänster inkluderar allmän invändig rengöring, underhåll, sophämtning, vakt 
och säkerhet, utdelning av post, reception, tvättjänster och tillhörande tjänster för 
att stödja verksamheten i anläggningarna. Stödtjänsterna utförs av driftspersonal 
som inte är inblandade i eller ansvariga för kundens kärnverksamheter. 

Omfattar inte: 

• tillhandahållandet av endast en av stödtjänsterna (t.ex. allmän invändig rengöring) eller 
inriktade på endast en funktion (t.ex. uppvärmning), jfr lämplig grupp i enlighet med den 
tillhandahållna tjänsten 

• tillhandahållandet av lednings- eller driftspersonal för hela verksamheten vid en kunds 
anläggning, t.ex. ett hotell, en restaurang, en gruva eller ett sjukhus, jfr gruppen som den 
ledda enheten tillhör 

• tillhandahållandet av ledning och drift på plats av en kunds IT-system och/eller anlägg-
ningar för databehandling, jfr 62.030 

• drift av anläggningar inom kriminalvård inom ramen för ett kontrakt eller mot lön, jfr 
84.233 

81.2   Rengöring och lokalvård 
Denna grupp omfattar allmän invändig rengöring av alla slags byggnader, yttre ren-
göring av byggnader, specialiserad rengöring av byggnader eller annan specialiserad 
rengöring, rengöring av industrimaskiner, invändig rengöring av tankbilar och tank-
fartyg, desinfektion och skadedjursbekämpning i byggnader och för industrimaskiner, 
rengöring av flaskor, gaturenhållning, avlägsnande av snö och is. 
Gruppen omfattar inte bekämpning av skadedjur i jordbruket (jfr 01.610), rengöring av nya 
byggnader omedelbart efter byggandet (jfr 43.390), rengöring med ånga, blästring och liknande 
behandling av fasader (jfr 43.999), schamponering av mattor, rengöring av draperier och gar-
diner (jfr 96.01).  

81.21   Lokalvård 

81.210   Lokalvård 
Omfattar:  

• allmän (icke specialiserad) rengöring av alla slags byggnader, t.ex.: 

– kontor  

– hus eller lägenheter 

– fabriker  

– affärer  

– institutioner; och andra lokaler för affärs- och yrkesverksamhet samt flerfamiljs-
hus. 

Verksamheten består oftast av invändig rengöring men kan inkludera rengöring av 
tillhörande yttre fasader t.ex. fönster och gallerier. 
Omfattar inte: 

• specialiserad rengöring t.ex. fönsterputsning, sotning och rengöring av skorstenar, öppna 
spisar, kaminer, förbränningsugnar och andra ugnar, pannor, ventilationskanaler, utström-
ningsanordningar, jfr 81.221, 81.222 
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81.22   Rengöring och sotning av byggnader 

81.221   Rengöring av byggnader 
Omfattar: 

• utvändig rengöring av alla slags byggnader, inklusive kontor, fabriker, affärer, 
institutioner och andra lokaler för affärs- och yrkesverksamhet samt flerfamiljshus 

• specialiserad rengöring av byggnader t.ex. fönsterputsning 

• rengöring av industrimaskiner 

• annan rengöring av byggnader och industrianläggningar 
Omfattar inte: 

• rengöring med ånga och blästring samt liknande aktiviteter avseende byggnadsfasader, jfr 
43.999 

81.222   Skorstensfejarverksamhet 
Omfattar: 

• sotning och rengöring av skorstenar, öppna spisar, kaminer, förbränningsugnar 
och andra ugnar, pannor, ventilationskanaler och utströmningsanordningar 

81.29   Annan rengöring 

81.290   Annan rengöring 
Omfattar: 

• rengöring och underhåll av simbassänger 

• rengöring av tåg, bussar, flygplan o.d. 

• invändig rengöring av tankbilar och tankfartyg  

• desinfektion och skadedjursbekämpning 

• rengöring av flaskor 

• gaturenhållning och avlägsnande av snö och is 

• annan rengöring 
Omfattar inte: 

• bekämpning av skadedjur i jordbruket, jfr 01.610 

• rengöring av motorfordon, biltvätt, jfr 45.201 

81.3   Skötsel och underhåll av grönytor 

81.30   Skötsel och underhåll av grönytor  

81.300   Skötsel och underhåll av grönytor 
Omfattar:  

• plantering, vård och underhåll av: 

– parker och trädgårdar för privata och offentliga bostäder, offentliga och halv-
offentliga byggnader (skolor, sjukhus, förvaltningsbyggnader, kyrkobyggnader 
o.d.), kommunala områden (parker, grönområden, kyrkogårdar o.d.), grönska i 
anslutning till trafikleder (vägar, tåg- och spårvägslinjer, vattenvägar, hamnar), 
industriella och kommersiella byggnader 

– grönska för byggnader (takträdgårdar, växter på fasader, vinterträdgårdar o.d.), 
idrottsplatser (fotbollsplaner, golfbanor o.d.), lekplatser, gräsmattor för solbad 
och andra rekreationsområden, stillastående och rinnande vatten (bassänger, 
alternerande våtmarker, dammar, simbassänger, diken, vattendrag, avlopps-
system till fabriker) 

– planteringar för att skydda mot buller, vind, erosion, insyn och bländande ljus 
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Omfattar inte: 

• kommersiell produktion och plantering för kommersiell produktion av växter, träd, jfr 
huvudgrupperna 01 och 02 

• plantskolor, jfr 01.30, 02.10 

• bevara marken i ekologiskt gott skick för jordbruksändamål, jfr 01.610 

• byggnadsverksamhet i landskapsvårdande syfte, jfr avdelning F 

• landskapsarkitektverksamhet, jfr 71.110 

82   Kontorstjänster och andra företagstjänster 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av en mängd vardagstjänster för kon-
torsverksamhet liksom pågående rutinmässigt företagsstöd för andra inom ramen för 
ett kontrakt eller mot lön. Den omfattar också alla stödtjänster som normalt tillhanda-
hålls för företag och som inte redovisas på annat ställe. Enheter som redovisas här 
tillhandahåller inte driftspersonal för att utföra hela verksamheten inom ett företag. 

82.1   Kontorstjänster 
Denna grupp omfattar en rad administrativa kontorstjänster av vardagskaraktär, t.ex. 
finansiell planering, fakturering och bokföring, personaladministration samt fysisk 
distribution och logistik för andras räkning inom ramen för ett kontrakt eller mot lön. 
Denna grupp omfattar också stödaktiviteter för andra inom ramen för ett kontrakt 
eller mot lön, vilka utgör pågående rutinmässiga stödfunktioner för företag som före-
tag och organisationer traditionellt utför själva. Enheter som redovisas inom denna 
grupp tillhandahåller inte driftspersonal för att utföra hela verksamheten inom ett 
företag. Enheter som är verksamma inom en aspekt av dessa verksamheter klassifi-
ceras i enlighet med denna särskilda verksamhet. 

82.11   Kombinerade kontorstjänster 

82.110   Kombinerade kontorstjänster 
Omfattar: 

• tillhandahållandet av en kombination av administrativa företagstjänster av 
vardagskaraktär, t.ex. reception, finansiell planering, fakturering och bokföring, 
personaladministration och postexpediering o.d. för andras räkning inom ramen 
för ett kontrakt eller mot lön.  

Omfattar inte: 

• tillhandahållande av endast en särskild aspekt på dessa verksamheter, jfr detaljgrupp som 
motsvarar den särskilda verksamheten 

• förmedling av personal utan tillsyn, jfr huvudgrupp 78 

82.19   Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontors-
tjänster 

82.190   Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontors-
tjänster 

Omfattar:  

• iordningställande av dokument 

• redigering och korrekturläsning av dokument  

• maskinskrivning och ordbehandling 

• sekreterarstöd 

• avskrift av dokument och annat sekreterarstöd 

• brev- och resuméskrivning  

• uthyrning av brevlådor och tillhandahållandet av andra posttjänster, t.ex. försorte-
ring, adressering, o.d. (utom postdistribuerad direktreklam)  

• fotokopiering  
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• duplicering 

• blåkopiering 

• annan dokumentkopiering (utan att också erbjuda trycktjänster, t.ex. offsettryck, 
snabbutskrift, digital tryckning, prepresstjänster) 

Omfattar inte: 

• tryckning av dokument (offsettryck, snabbutskrift o.d.), jfr 18.122 

• prepresstjänster, jfr 18.130 

• postdistribuerad direktreklam, jfr 73.112 

• specialiserade stenotypitjänster såsom rapportering från domstol, jfr 82.990 

• offentliga stenografitjänster, jfr 82.990 

82.2   Callcenterverksamhet 

82.20   Callcenterverksamhet  

82.200   Callcenterverksamhet  
Omfattar:  

• verksamhet vid callcenters som besvarar inkommande samtal från kunder med 
hjälp av växeltelefonister, automatiska samtalsfördelare (ACD), datorstödd telefoni 
(CTI) eller interaktivt talsvar (IVR) eller liknande metoder för att mottaga order, 
lämna information, handlägga kunders önskemål om hjälp och handlägga klago-
mål från kunder  

• callcenters med utåtriktad verksamhet som använder liknande metoder för att sälja 
eller marknadsföra varor till potentiella kunder, genomföra marknadsundersök-
ningar eller opinionsundersökningar eller liknande aktiviteter för kunders räkning 

Omfattar inte: 

• marknadsundersökningar eller opinionsundersökningar om detta är verksamhetens 
huvudaktivitet, jfr 73.200  

82.3   Arrangemang av kongresser och mässor 

82.30   Arrangemang av kongresser och mässor  

82.300   Arrangemang av kongresser och mässor  
Omfattar: 

• organisation, marknadsföring och/eller ledning av evenemang t.ex. mässor, konfe-
renser och möten, oavsett om detta inbegriper ledningen och tillhandahållandet av 
personalen som sköter anläggningarna där dessa evenemang äger rum. 

82.9   Andra företagstjänster 

82.91   Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 

82.910   Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 
Omfattar: 

• inkassering av fordringar och översändande av inkasserade pengar till kunder, 
t.ex. inkassering av fakturor och skulder. 

• sammanställandet av information, t.ex. kredit- och anställningsupplysningar för 
individer samt kreditupplysningar avseende företag och att ge informationen till 
finansiella institutioner, detaljhandeln och andra som behöver kunna bedöma 
kreditvärdigheten hos dessa personer och företag. 
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82.92   Förpackningsverksamhet 

82.920   Förpackningsverksamhet 
Omfattar:  

• förpackningsverksamhet, utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, med 
eller utan automatiserad process: 

– buteljering av vätskor inklusive drycker och livsmedel 

– förpackning av varor i fast form (i blisterförpackningar, täckta av folie o.d.) 

– säker förpackning av läkemedel 

– etikettering, stämpling och tryckning 

– förpackning av paket och inslagning av presenter 
Omfattar inte: 

• framställning av läskedrycker och mineralvatten, jfr 11.070 

• förpackningsverksamhet knuten till transport, jfr 52.290 

82.99   Övriga företagstjänster  

82.990   Övriga företagstjänster  
Omfattar stödverksamheter såsom: 

• tillhandahålla ordagrann rapportering och stenotypiupptagning av direktsända 
rättsliga processer och utskrift av registrerat material, såsom: 

– domstolsrapportering eller stenotypiupptagning 

– offentliga stenografitjänster 

• textning i realtid (dvs. samtidigt) av i TV direktsända möten och konferenser  

• streckkodning av adresser 

• tryckning av streckkoder 

• penninginsamlande organisationers verksamhet mot lön eller inom ramen för ett 
kontrakt 

• återtagande av obetald egendom 

• myntinsamling från parkeringsmätare 

• oberoende auktionärers verksamhet  

• förvaltning av lojalitetsprogram 

• andra stödverksamheter som normalt tillhandahålls för företag och som inte 
redovisats på annat ställe 

Omfattar inte: 

• textning för film, videotape och dvd, jfr 59.120 

• tillhandahållande av dokumentavskrift, jfr 82.190 

• annan sekreterarverksamhet, jfr 82.190 
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Avdelning O – Offentlig förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring 
Denna avdelning omfattar verksamhet av myndighetskaraktär som vanligen utförs av 
den offentliga förvaltningen. Detta inkluderar genomförandet och den rättsliga tolk-
ningen av lagar samt sammanhängande regleringar, liksom förvaltningen av program 
som baseras på dessa, lagstiftande verksamhet, beskattning, landets försvar, allmänna 
ordningen och säkerheten, invandring, utrikesförvaltning och förvaltningen av statliga 
program. Avdelningen omfattar också den obligatoriska socialförsäkringen. 
Den rättsliga eller institutionella ställningen är inte i sig den avgörande faktorn om en 
verksamhet ska tillhöra denna avdelning, utan snarare om verksamheten har en sådan 
karaktär som angivits i föregående stycke. Det betyder att verksamheter redovisas på 
annan plats i SNI även om de utförs inom den offentliga förvaltningen. Exempelvis 
faller administration av utbildningssystemet (dvs. reglering, kontroll, läroplaner) 
under denna avdelning, men inte undervisningen i sig själv (jfr avdelning P), och ett 
fängelse- eller militärsjukhus redovisas under hälso- och sjukvård (jfr avdelning Q). 
Samtidigt kan verksamheter som beskrivs inom denna avdelning utföras av enheter 
som inte tillhör offentlig förvaltning. 

84   Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 
84.1   Offentlig förvaltning 
Denna grupp omfattar allmän förvaltning (t.ex. verkställande, lagstiftande, ekonomisk 
förvaltning, o.d. på alla myndighetsnivåer) och övervakning inom samhället och av 
ekonomin. 

84.11   Övergripande offentlig förvaltning 

84.111  Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
Omfattar: 

• lagstiftning, beslutande organ samt övergripande planering gällande flera 
verksamhetsområden 

84.112   Inspektion, kontroll och tillståndsgivning 
Omfattar: 

• inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter 

84.113   Skatteförvaltning, indrivning 
Omfattar: 

• uttaxering och inkassering av skatter och avgifter 

84.114   Samhällelig informationsförsörjning 
Omfattar: 

• allmän samhällsinformation såsom statlig och kommunal statistikproduktion etc. 

84.115   Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 
Omfattar: 

• den offentliga sektorns personalförvaltning samt bevakning av den statliga 
förvaltningens ekonomi, effektivitet m.m. 

84.12   Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan 
samhällsservice 

84.121   Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
Omfattar: 

• central, regional och lokal förvaltning och övervakning av skolväsendet, utveckling 
av undervisningsprogram och -metoder 
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84.122   Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
Omfattar: 

• central och regional planering och utvärdering av universitets- och högskoleutbild-
ning 

• forskningsrådsverksamhet 

84.123   Administration av hälso- och sjukvård 
Omfattar: 

• central och regional planering, reglering och utvärdering av hälso- och sjukvård 

84.124   Administration av omsorg och socialtjänst 
Omfattar: 

• central, regional och lokal planering, reglering och utvärdering av omsorg och 
socialtjänst 

84.125   Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
Omfattar: 

• central och regionalt stöd till kultur och idrott 

• övergripande förvaltning av park-, grön- och rekreationsområden, historiskt 
värdefulla byggnader och minnesmärken 

84.13   Administration av näringslivsprogram 

84.131   Administration av infrastrukturprogram 
Omfattar: 

• central och regional planering och reglering av landets energiförsörjning, vägar, 
kommunikationer och trafik 

84.132   Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

84.133   Administration av arbetsmarknadsprogram 

84.139   Administration av andra näringslivsprogram 
Omfattar: 

• övergripande planering av och stödåtgärder för: 

– utvinnings- och tillverkningsindustri 

– tjänstenäringar 

• administration av gemensamma och sektorövergripande näringslivsprogram 

84.2   Offentliga tjänster 
Denna grupp omfattar utrikes förvaltning, totalförsvar samt allmän ordning och 
säkerhet. 

84.21   Utrikesförvaltning 

84.210   Utrikesförvaltning 
Omfattar:  

• administration och handhavande av utrikesförvaltning samt ambassader och 
konsulat förlagda till utlandet eller till internationella organisationer 

• administration, handhavande och understöd av informations- och kulturtjänster 
avsedda för spridning utanför nationens gränser 

• stöd till andra länder, med eller utan internationella organisationer som kanal: 

– övergripande planering och uppföljning av biståndsprojekt 

– administration av och service till biståndsprojekt 

• handläggning av frågor rörande utrikeshandel, internationella finansiella affärer 
och tekniska frågor 
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Omfattar inte: 
• tjänster i samband med internationella katastrofer och flyktingkatastrofer i samband med 

konflikter, jfr 88.994 

84.22   Totalförsvar 

84.221   Militärt försvar 
Omfattar:  
• armé-, marin- och flygförsvar 
Omfattar också: 
• militär operativ ledning 
Omfattar inte: 
• utbildning vid militära skolor och militärhögskolor, jfr 85.4 
• verksamhet vid militärsjukhus, jfr 86.10 

84.222   Gemensam verksamhet för totalförsvaret 

84.223   Civilt försvar och frivilligförsvar 
Omfattar:  
• civilförsvaret, psykologiska försvaret, hemvärnet och andra delar av totalförsvaret 

som inte tillhör militärt försvar 

84.23   Rättskipning 

84.231   Åklagarverksamhet 

84.232   Domstolsverksamhet 
Omfattar:  
• prövning av brottmål, tvistemål etc. i domstolar och nämnder 
Omfattar inte: 
• rådgivning och företrädande i brott- eller tvistemål samt andra mål, jfr 69.10 

84.233   Kriminalvård 
Omfattar:  
• verkställande av domstol ådömda påföljder, i fångvårdsanstalter o.d. 
Omfattar inte: 
• undervisning vid fångvårdsanstalter, jfr huvudgrupp 85 
• sjukvård vid fångvårdsanstalter, jfr 86.10 

84.24   Polisverksamhet 

84.240   Polisverksamhet 
Omfattar:  
• verksamhet som utövas av den reguljära polisen och speciella polisstyrkor för 

hamn-, gräns- och kustbevakning inklusive trafikövervakning 
Omfattar inte: 
• verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier, jfr 71.200 
• utbildning vid polishögskolor, jfr 85.4 

84.25   Brand- och räddningsverksamhet 

84.250  Brand- och räddningsverksamhet 
Omfattar:  

• släckning och förebyggande av bränder: 

– administration och handhavande av yrkesbrandkårer och frivilligkårer för 
släckning och förebyggande av bränder, räddning av människor och djur, 
katastrofhjälp samt insatser vid översvämningar, trafikolyckor o.d. 
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Omfattar inte: 

• förebyggande och bekämpning av skogsbränder, jfr 02.409 

• bekämpning och förebyggande av bränder på flygplatser som tillhandahålls av icke 
specialiserade enheter, jfr 52.230 

84.3   Obligatorisk socialförsäkring 

84.30   Obligatorisk socialförsäkring  

84.300   Obligatorisk socialförsäkring  
Omfattar:  

• finansiering och administration av socialförsäkringsprogram som tillhandahålls av 
staten: 

– allmän sjukförsäkring, yrkesskadeförsäkring och arbetslöshetsförsäkring 

– allmänna pensioner 

– program som omfattar bortfall i inkomst på grund av föräldraskap, tillfälligt 
handikapp, änketillstånd o.d. 

Omfattar inte: 

• frivillig pensionsfondsverksamhet, jfr 65.300 

• omsorg och sociala tjänster (utan logiverksamhet), jfr 88.10, 88.99 
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Avdelning P – Utbildning 
Denna avdelning omfattar utbildning på alla nivåer och för alla yrken. Undervisningen 
kan vara muntlig eller skriftlig och kan ske via radio, TV, Internet eller via korrespon-
dens.  
Avdelningen omfattar utbildning som lämnas av olika institutioner inom det reguljära 
skolsystemet på de olika nivåerna inom detta liksom vuxenutbildning, program för 
läs- och skrivkunnighet o.d. Omfattar även militära skolor och militärhögskolor, 
undervisning vid fångvårdsanstalt o.d. på sina respektive nivåer. Avdelningen 
omfattar undervisning i både offentlig och privat regi. 
Varje nivå i den grundläggande utbildningen omfattar även särskild undervisning för 
elever med funktionshinder eller utvecklingsstörda elever.  
Avdelningen omfattar också undervisning som i första hand avser sport och fritids-
aktiviteter t.ex. tennis eller golf samt undervisningsstöd. 

85   Utbildning 
85.1   Förskoleutbildning 

85.10   Förskoleutbildning  

85.100   Förskoleutbildning 
Omfattar: 

• föreberedande utbildning inför grundskolan vilket vanligtvis tillhandahålls av 
förskolor, daghem eller särskilda enheter inom grundskolan och i första hand 
syftar till att vänja mindre barn vid skolliknande miljö 

• pedagogisk inriktad verksamhet med krav på pedagogiskt utbildad personal och 
läroplan 

Omfattar inte: 

• omsorg avseende små barn hos dagbarnvårdare, dagmamma, barntimmar, öppen förskola 
och parklek, jfr 88.910 

• förskoleklass, jfr 85.201 

85.2   Grundskoleutbildning 

85.20   Grundskoleutbildning  

85.201   Grundskoleutbildning och förskoleklass 
Omfattar: 

• utbildning vid grundskolan år 1-9, fristående skolan, specialskolan, sameskolan, 
utlandsskolan för skolpliktiga elever 

• förskoleklass för 6-åringar 
Omfattar inte: 

• förskoleutbildning, jfr 85.100 

• utbildning inom grundsärskola, jfr 85.202 

85.202   Utbildning inom grundsärskola 
Omfattar: 

• utbildning enligt särskild läroplan för barn som inte ingår i grundskolan 

85.3   Gymnasial utbildning 

85.31   Studieförberedande gymnasial utbildning m.m. 

85.311   Studieförberedande gymnasial utbildning 
Omfattar:  

• gymnasial utbildning som ger allmän behörighet till utbildning vid universitet och 
högskola: gymnasieskolans studieförberedande linjer 
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Omfattar inte: 

• gymnasiesärskola, jfr 85.322 

85.312   Kommunal vuxenutbildning o.d. 
Omfattar:  

• kommunal vuxenutbildning (komvux och särvux) på gymnasienivå 

85.32   Gymnasial yrkesutbildning m.m. 

85.321   Gymnasial yrkesutbildning  
Omfattar:  

• teknisk och yrkesorienterad utbildning på gymnasienivå, vilken är utformad som 
program med tyngdpunkt på viss ämnesinriktning, där undervisningen ger såväl 
teoretiska som praktiska färdigheter och vanligtvis innebär en förberedande utbild-
ning för specifika yrken (t.ex. frisör- och kockutbildning på gymnasienivå) 

Omfattar inte: 

• utbildning inom gymnasiesärskola, jfr 85.322 

85.322   Utbildning inom gymnasiesärskola 
Omfattar: 

• utbildning på gymnasienivå för elever som fullgjort sin skolplikt i den 
obligatoriska särskolan 

85.323   Annan gymnasial utbildning  
Omfattar: 

• annan utbildning på gymnasienivå, vilken ej ger behörighet till högskolestudier, 
t.ex. individuellt anpassade gymnasieprogram 

85.324   Yrkesförarutbildning m.m.  
Omfattar: 

• trafikskolor för yrkesförare t.ex. lastbils- och busschaufförer, skolor för yrkespiloter 

85.4   Eftergymnasial utbildning 

85.41   Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 

85.410   Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 
Omfattar: 

• eftergymnasial teknisk och yrkesorienterad med olika ämnesorienterade program, 
där tyngdpunkten ligger på praktiska färdigheter, men en del av undervisningen 
även ger omfattande teoretiska bakgrundskunskaper. Utbildningen ges av andra 
läroanstalter än universitet och högskola. 

85.42   Universitets- eller högskoleutbildning 

85.420   Universitets- eller högskoleutbildning 
Omfattar:  

• utbildning vid högskola eller universitet 

85.5   Vuxenutbildning och övrig utbildning 
Denna grupp omfattar allmän fortbildning och yrkesfortbildning för alla slags yrken, 
hobbies eller för egen utveckling. Den omfattar inte sådan utbildning som anges i 
grupperna 85.1 - 85.4, dvs. förskoleutbildning, grundskoleutbildning, gymnasial 
utbildning eller eftergymnasial utbildning.  

85.51   Sport- och fritidsutbildning 
Denna undergrupp omfattar tillhandahållandet av undervisning i idrott för grupper 
t.ex. på läger och i skolor. Idrottsläger med eller utan övernattning ingår också. Om-
fattar inte teoretiskt inriktade skolor och universitet. Undervisningen kan äga rum i 
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olika miljöer, t.ex. enhetens eller kundens utbildningslokaler, undervisningsinstitutio-
ner eller andra metoder. Undervisningen i denna undergrupp är formellt organiserad. 

85.510   Sport- och fritidsutbildning 
Omfattar: 

– undervisning i idrott (baseboll, basketboll, cricket, fotboll o.d.) 

– läger, idrottsundervisning 

– gymnastikundervisning 

– ridundervisning  

– simundervisning 

– yrkesmässiga idrottsinstruktörer, idrottslärare, idrottstränare 

– undervisning i kampsporter 

– undervisning i kortspel (t.ex. bridge) 

– yogaundervisning 
Omfattar inte: 

• kulturutbildning, jfr 85.52 

• utbildning i sportklubbar och idrottsföreningar, jfr 93.120 

85.52   Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning 
Denna undergrupp omfattar konst-, drama- och musikundervisning. Enheter som 
lämnar denna typ av undervisning kan kallas skolor, studior, klasser o.d.. De till-
handahåller formellt organiserad undervisning, i första hand för hobby eller fritids-
syften eller för egen utveckling, men sådan undervisning leder inte till yrkesexamen, 
studentexamen eller akademisk examen. 

85.521   Kommunala kulturskolans utbildning 
Omfattar:  

• ämnesorienterad kulturutbildning på lägre och högre nivå i kommunal regi 

85.522   Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 
Omfattar:  

• övrig musik-, dans- och kulturell utbildning såsom: 

– pianolärare och annan musikundervisning 

– konstundervisning 

– dansundervisning och dansstudior 

– dramaskolor (utom akademiska) 

– konstskolor (utom akademiska) 

– artistskolor (utom akademiska)  

– fotoskolor (utom kommersiella) 

85.53   Trafikskoleverksamhet 

85.530   Trafikskoleverksamhet 
Omfattar också: 

• flygskolor, seglarskolor och sjöfartsskolor som inte delar ut kommersiella certifikat, 
examina och tillstånd 

Omfattar inte: 

• trafikskolor för yrkesförare, jfr 85.324 

85.59   Övrig utbildning 

85.591   Arbetsmarknadsutbildning 
Omfattar:  

• utbildning som ges till personer av arbetsmarknadsskäl 
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Omfattar inte: 

• gymnasial och eftergymnasial utbildning inom det allmänna utbildningssystemet, jfr 85.3, 
85.4 

85.592   Folkhögskoleutbildning 

85.593   Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 

85.594   Personalutbildning 
Omfattar:  

• befattningsutbildning samt fortbildning och vidareutbildning av anställda, betald 
av arbetsgivaren 

85.599   Diverse övrig utbildning 
Omfattar:  

• utbildning som inte definieras av nivå 

• utbildning som inte nämnts tidigare: 

– språkundervisning och undervisning i konversationsfärdighet 

– datorutbildning 

– religionsutbildning 

– livräddningsutbildning 

– överlevnadsutbildning 

– kostutbildning 

– undervisning i offentligt framförande 

– undervisning i snabbläsning 

85.6   Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
Denna grupp omfattar verksamhet som inte rör undervisning och som stödjer utbild-
ningsprocesser eller utbildningssystem. 

85.60   Stödverksamhet för utbildningsväsendet 

85.600   Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
Omfattar: 

• konsultverksamhet avseende utbildning 

• utbildningsrådgivning 

• utbildningsprovverksamhet och utvärdering av utbildningsprov 

• utveckling, marknadsföring, förmedling och försäljning av utbildningar mot lön 
eller inom ramen för ett kontrakt (ej i samband med utbildningsverksamhet) 

• organisering av studentutbytesprogram 
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Avdelning Q – Vård och omsorg; sociala tjänster 
Denna avdelning omfattar hälso- och sjukvård samt sociala tjänster. Verksamheterna 
omfattar en stor mängd verksamheter från hälso- och sjukvård som utövas av utbil-
dad medicinskt utbildad personal på sjukhus och andra anläggningar och verksamhet 
i anslutning till särskilt boende som inkluderar hälso- och sjukvårdsinsatser till sociala 
tjänster utan medverkan av yrkesmässig sjukvårdspersonal. 

86   Hälso- och sjukvård 
Denna huvudgrupp omfattar kort- eller långvarig sjukvård vid allmänna sjukhus eller 
sjukhus med särskild inriktning, psykiatriska sjukhus eller sjukhus för behandling av 
drogmissbruk, sanatorier, enheter för förebyggande hälso- och sjukvård, sjukhem, 
psykiska kliniker, rehabiliteringscentrer, leprakliniker och andra vårdinstitutioner 
med sluten sjukvård med diagnostisk och medicinsk behandling av sjukhuspatienter 
som lider av någon av ett stort antal sjukdomar. Den omfattar också konsultation och 
behandling inom allmän- och specialistvård som utförs av allmänpraktiserande läkare 
och specialister. Den omfattar allmän och specialisttandvård samt tandreglering. Dess-
utom inbegriper avdelningen annan hälso- och sjukvård som inte utförs vid sjukhus 
eller av praktiserande läkare utan av yrkeskategorier som är legitimerade för att ge 
paramedicinsk behandling. 

86.1   Sluten sjukvård 

86.10   Sluten sjukvård  

86.101   Sluten primärvård  
Omfattar:  

• sluten primärvård för patienter inskrivna vid vårdenhet på sjukstuga, vårdcentral 
eller liknande, under direkt överinseende av läkare 

86.102   Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus  
Omfattar:  

• specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård som ges till patienter inskrivna 
vid vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare. Specialiserad sluten 
somatisk hälso- och sjukvård utgör den andra vårdnivån och omfattar medicinsk 
utredning, behandling och omvårdnad som kräver mer specialiserade insatser 
samt större tekniska och personella resurser än primärvården. 

86.103   Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus  
Omfattar:  

• specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård, som ges till patienter inskrivna 
vid vårdenhet på sjukhus under direkt överinseende av läkare. Under specialiserad 
psykiatrisk vård ingår såväl psykiatrisk korttidsvård som psykiatrisk långtidsvård. 
Området omfattar allmän psykiatri, BUP, sluten barn- och ungdomspsykiatri samt 
rättspsykiatri 

86.2   Öppen hälso- och sjukvård, tandvård 

86.21   Allmänpraktiserande läkarverksamhet 

86.211   Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
Omfattar:  

• undersökning, vård och behandling vid primärvårdsmottagningar med läkare  
Omfattar också: 

• privata allmänmedicinska mottagningar samt även primärvårdsansluten 
hemsjukvård 
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86.212   Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 
Omfattar:  

• undersökning, vård och behandling inom annan allmän öppen vård, ofta med 
läkare i verksamheten. Verksamheten kan bedrivas inom företagshälsovård, 
skolhälsovård, men även vid t.ex. vaccinationsmottagningar 

86.22   Specialistläkarverksamhet inom öppenvård 

86.221   Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 
Omfattar:  

• konsultation och behandling av specialistläkare på sjukhusens öppenvårds-
mottagningar 

86.222   Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
Omfattar:  

• konsultation och behandling av specialistläkare ej på sjukhus. Verksamheten kan 
exempelvis bedrivas på läkarmottagningar, privata praktiker med en eller flera 
läkare, men kan också finnas i anslutning till vårdcentraler, samt konsultation i 
patientens hem. 

86.23   Tandläkarverksamhet 

86.230   Tandläkarverksamhet 
Omfattar:  

• allmän eller specialisttandvård, t.ex. tandläkararbete, endodontisk tandvårds-
verksamhet och barntandvård; oral patologi  

• tandreglering 
Omfattar också: 

• tandvård i operationssalar 
Omfattar inte: 

• tandteknisk tillverkning av tandproteser av tandlaboratorier, jfr 32.502 

• tandhygienistverksamhet, jfr 86.904 

86.9   Annan hälso- och sjukvård 

86.90   Annan hälso- och sjukvård 

86.901   Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
Omfattar också: 

• verksamhet vid blod-, sperma-, transplantationsorganbanker o.d. 

86.902   Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
Omfattar:  

• ambulanstransporter av patienter i alla slags transportmedel inklusive flygplan. 
Dessa tjänster tillhandahålls ofta akut. 

86.903   Primärvård, ej läkare 
Omfattar: 

• barnmorskeverksamhet, verksamhet vid barnavårdscentral, mödrahälsovård, 
distriktssköterskevård 

86.904   Tandhygienistverksamhet 

86.905   Fysioterapeutisk verksamhet o.d. 
Omfattar: 

• sjukgymnastikverksamhet, kiropraktikerverksamhet, naprapatverksamhet 
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86.909   Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare 
Omfattar: 

• övrig paramedicinsk verksamhet t.ex.: 

– homeopati 

– näringslära 

– psykoterapi 

– talterapi 

87   Vård och omsorg med boende 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av vård i anslutning till särskilt 
boende i kombination med omvårdnad, övervakning eller andra typer av vård som de 
boende kräver. Anläggningar utgör en väsentlig del av produktionsprocessen och 
vården som tillhandahålls är en blandning av hälso- och sjukvård samt sociala tjänster 
med en nivå på hälso- och sjukvården som till stor del motsvaras av sjuksköterske-
vård. 

87.1   Boende med sjuksköterskevård 

87.10   Boende med sjuksköterskevård 

87.100   Boende med sjuksköterskevård 
Omfattar: 

• boende med sjuksköterskevård som antingen kan drivas utan läkare eller med viss 
tillgång till läkare, för personer med särskilda behov av hälso- och sjukvårdsinsat-
ser. Det kan t.ex. röra sig om cancer- och strokepatienter, personer med rehabilite-
ringsbehov eller andra behov av tillsyn och omvårdnad som gör att de har svårt att 
klara ett självständigt boende. 

Omfattar inte: 

• sluten sjukvård på sjukhus, jfr 86.102, 86.103  

• boende med särskild service för personer med missbruk, jfr 87.202, 87.203  

• boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktions-
hinder, jfr 87.201  

• vård och omsorg med särskilda boendeformer för äldre, jfr 87.301  

• vård och omsorg med särskilda boendeformer för personer med fysiska funktionshinder, jfr 
87.302 

87.2   Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, 
psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 

87.20   Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, 
psykiska funktionshinder eller missbruksproblem 

87.201   Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller 
psykiska funktionshinder  

Omfattar: 

• heldygnsinsatser i bostad med särskild service till barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder 

87.202   Boende med särskild service för barn och ungdomar med 
missbruksproblem 

Omfattar: 

• heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar som är 20 år och yngre med: 

– alkohol- och drogmissbruksproblem 

– spelberoendeproblem 
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87.203   Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
Omfattar: 

• heldygnsinsatser i hem för vård eller boende för vuxna missbrukare 

87.3   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade 
personer 

87.30   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade 
personer 

87.301   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
Omfattar: 

• heldygnsinsatser i särskilda boendeformer med service och omvårdnad för 
människor som är 65 år och äldre och behöver särskilt stöd i t.ex. ålderdomshem, 
servicehus, gruppboende, sjukhem o.d. 

87.302   Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktions-
hinder 

Omfattar: 

• heldygnsinsatser i bostad med särskild service till barn, ungdomar och vuxna med 
fysiska funktionshinder 

87.9   Annan vård och omsorg med boende 

87.90   Annan vård och omsorg med boende 

87.901   Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem 
Omfattar: 

• heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar som är 20 år och yngre med 
sociala problem  

87.902   Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
Omfattar: 

• omsorg och sociala insatser vid t.ex. härbärgen, kvinnohus och övernattningshem 
för hemlösa 

Omfattar inte: 

• drift av flyktingförläggningar, jfr 88.995 

88   Öppna sociala insatser 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av sociala tjänster direkt till med-
borgarna. Verksamheterna i denna huvudgrupp inkluderar inte logi, annat än till-
fälligt. 

88.1   Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 

88.10   Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 

88.101   Öppna sociala insatser för äldre personer 
Omfattar: 

• tjänster som inte omfattar logi för personer som är 65 år och äldre:  

– hemtjänstverksamhet  

– dagverksamhet såsom dagcentrum och servicecentraler för äldre  

– administration av färdtjänst för äldre (ej själva transporten)  



Innehållsbeskrivningar  Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

312 Statistiska centralbyrån 

88.102  Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
Omfattar: 

• tjänster som inte omfattar logi, för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder såsom:  

– avlösar- och ledsagarservice  

– hemtjänstverksamhet  

– daglig verksamhet t.ex. dagcentrum och servicecentraler till funktionshindrade  

– personlig assistans 

– administration  
Omfattar inte: 

• transport med taxi, färdtjänst för funktionshindrad, jfr 49.320  

• förskola för barn med funktionshinder som är integrerad i reguljär förskoleverksamhet, jfr 
85.100  

• fritidshem för barn och ungdomar med funktionshinder, jfr 88.910  

• dagmammeverksamhet, öppen förskola, bygglek, eftermiddagshem, familjedaghem och 
liknande för barn och ungdomar med funktionshinder, jfr 88.910 

88.9   Andra öppna sociala insatser 

88.91   Dagbarnvård 

88.910   Dagbarnvård 
Omfattar: 

• omsorg avseende små barn hos dagbarnvårdare, dagmamma, barntimmar, öppen 
förskola och parklek  

• skolbarnomsorg t.ex. fritidshem och familjedaghem  

88.99   Övriga öppna sociala insatser 

88.991   Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem 
Omfattar: 

• öppna sociala insatser (rådgivning, kontaktperson, kontaktfamiljer, personligt stöd 
för barn och ungdom, som är 20 år och yngre, med sociala problem)  

• verksamhet vid ungdomsbyråer (-kontor, -enheter, -centrum, -center)  

• förebyggande arbete för barn och ungdom  

• strukturerade öppenvårdsprogram för vård/behandling eller sysselsättning/social 
träning 

88.992   Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
Omfattar: 

• öppna sociala insatser för vuxna alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbrukare  

• individuellt behovsprövade öppna insatser  

• bistånd som avser boende (sociala insatser till hjälp för eget boende med boende-
stöd)  

• övriga öppna insatser, såsom dagverksamhet och förebyggande arbete 

88.993   Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
Omfattar: 

• handläggning av ärenden samt rådgivning och utredning av andra individ- och 
familjeomsorgsärenden såsom: ekonomiskt bistånd, vårdnadstvister, adoptioner 
o.d.  

• fältarbete  

• familjerådgivning  
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• äktenskapsrådgivning  

• yrkesrehabilitering för handikappade eller arbetslösa, där den sociala omsorgen 
utgör ett betydande inslag  

• verksamhet vid brottsoffer-, kvinno- och mansjourer 

88.994   Humanitära insatser 
Omfattar: 

• humanitära hjälporganisationers:  

– tjänster i samband med internationella katastrofer och flyktingkatastrofer i sam-
band med konflikter 

– administration och genomförande av sociala insatser 

88.995   Drift av flyktingförläggning 
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Avdelning R – Kultur, nöje och fritid 
Denna avdelning omfattar en mängd verksamheter avsedda att tillgodose olika 
kultur-, underhållnings- och fritidsintressen hos allmänheten, inklusive föreställ-
ningar, drift av museer, spel-, idrotts- och fritidsaktiviteter. 

90   Konstnärlig och kulturell verksamhet samt  
 underhållningsverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar drift av anläggningar och tillhandahållandet av tjänster 
för att tillgodose sina kunders önskemål avseende kultur och nöjesverksamhet. Den 
omfattar produktion och marknadsföring av samt medverkan i föreställningar, evene-
mang eller utställningar avsedda för allmänt beskådande; tillhandahållandet av 
konstnärliga, kreativa och tekniska färdigheter för produktion av artistiska verk och 
föreställningar.  
Denna huvudgrupp omfattar inte drift av bibliotek och arkiv, alla slags museer, botaniska träd-
gårdar och djurparker; bevarandet av historiska minnesmärken; samt verksamhet avseende 
naturreservat (jfr huvudgrupp 91), spel- och vadhållningsverksamhet (jfr huvudgrupp 92), 
sport-, fritids- och nöjesverksamhet (jfr huvudgrupp 93). 

Vissa enheter som tillhandahåller kultur-, underhållnings- och fritidstjänster och dithörande 
verksamhet redovisas i andra grupper, t.ex. produktion och distribution av spelfilm och video-
inspelningar (jfr 59.110, 59.120, 59.130), visning av spelfilm i biografer (jfr 59.140), radio- 
och TV-sändning (jfr 60.1, 60.2). 

90.0   Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet  
Denna grupp omfattar skapande och artistisk verksamhet samt tillhörande verksam-
heter. 

90.01   Artistisk verksamhet 

90.010  Artistisk verksamhet 
Omfattar:  

• produktion av teaterföreställningar, konserter, opera- och dansföreställningar samt 
andra scenframställningar: 

– verksamhet som utförs av konstnärliga eller artistiska grupper, cirkusar eller 
sällskap, orkestrar eller band 

– verksamhet som utförs av självständiga artister såsom skådespelare, dansare, 
föreläsare eller talare 

Omfattar inte: 

• verksamhet som utövas av skådespelar- eller artistagenter eller agenturer, jfr 74.900  

• rolltilldelning, jfr 78.100 

90.02   Stödtjänster till artistisk verksamhet 

90.020  Stödtjänster till artistisk verksamhet 
Omfattar:  

• verksamhet som stöd till artistisk verksamhet för produktion av teaterföreställ-
ningar, konserter, opera- och dansföreställningar samt andra scenföreställningar: 

– verksamhet som utförs av regissörer, producenter, scenografer, scenarbetare, 
ljussättare o.d. 

Omfattar också: 

• verksamhet som utövas av producenter eller arrangörer till föreställningar, med 
eller utan anläggningar. 

Omfattar inte: 

• verksamhet som utövas av skådespelar- eller artistagenter eller agenturer, jfr 74.900  

• rolltilldelning, jfr 78.100 
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90.03   Litterärt och konstnärligt skapande 

90.030   Litterärt och konstnärligt skapande 
Omfattar:  

• verksamhet som utövas av enskilda artister t.ex. skulptörer, målare, tecknare, 
gravörer, etsare o.d. 

• verksamhet som utövas av enskilda författare, för alla ämnen inklusive 
romanförfattande, tekniskt författande o.d. 

• verksamhet som utövas av oberoende journalister 

• restaurering av konstverk t.ex. målningar o.d. 
Omfattar inte: 

• tillverkning av statyer, utom original, jfr 23.709 

• restaurering av orglar och andra historiska instrument, jfr 33.190 

• film- och videoproduktion, jfr 59.110, 59.120 

• restaurering av möbler (utom för museiändamål), jfr 95.240 

90.04   Drift av teatrar, konserthus o.d. 

90.040   Drift av teatrar, konserthus o.d. 
Omfattar:  

• drift av konserthus, teatrar och andra kulturanläggningar 
Omfattar inte: 

• drift av biografer, jfr 59.140 

• drift av biljettkontor, jfr 79.900 

• drift av alla slags museer, jfr 91.020 

91   Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
Denna huvudgrupp omfattar biblioteks- och arkivverksamhet; verksamhet vid olika 
slags museer, botaniska trädgårdar och djurparker; drift av historiska minnesmärken 
och verksamhet i anknytning till naturreservat. Den omfattar också bevarande och ut-
ställande av föremål, platser och naturfenomen av historiskt, kulturellt eller utbild-
ningsmässigt intresse (t.ex. platser på listan över världsarv o.d.).  
Denna huvudgrupp omfattar inte sport-, nöjes- och fritidsaktiviteter såsom drift av badsträn-
der och fritidsparker (jfr huvudgrupp 93). 

91.0   Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.  

91.01   Biblioteks- och arkivverksamhet 

91.011   Biblioteksverksamhet 
Omfattar:  

• dokumentations- och informationsverksamhet vid olika slags bibliotek, hör- och 
läsesalar samt visningslokaler som är tillgängliga för allmänheten: 

– organiserande av en samling, oavsett om den är specialiserad eller inte 

– katalogisera samlingar 

– utlåning av böcker, kartor, tidskrifter, filmer, skivor, band, konstverk o.d. 

– informationssökning på förfrågan o.d. 

– verksamhet avseende filmbibliotek 
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91.012   Arkivverksamhet 
Omfattar:  

• drift av arkiv som är tillgängliga för allmänheten eller en särskild krets, såsom 
studenter, forskare, personal eller medlemmar samt drift av statliga arkiv: 

– lagring av böcker, kartor, tidskrifter, filmer, skivor, band, konstverk o.d. 

• verksamhet avseende bildarkiv  

91.02   Museiverksamhet 

91.020   Museiverksamhet 
Omfattar:  

• drift av olika slags museer: 

– konstmuseer, museer för smycken, möbler kostymer, keramik, silverföremål 

– naturhistoriska, vetenskapliga och tekniska museer, historiska museer, inklu-
sive militärmuseer  

– andra specialiserade museer 

– friluftsmuseer 
Omfattar inte: 

• verksamhet i kommersiella konstgallerier, jfr 47.783 

• restaurering av konstverk och föremål i museisamlingar, jfr 90.030 

• biblioteks- och arkivverksamhet, jfr 91.01 

91.03   Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter 

91.030   Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter 
Omfattar:  

• drift och bevarande av historiska minnesmärken och byggnader 
Omfattar inte: 

• renovering och restaurering av historiska minnesmärken, jfr avdelning F 

91.04   Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 

91.040   Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
Omfattar:  

• drift av botaniska trädgårdar och djurparker o.d. 

• drift av naturreservat inklusive naturvård o.d. 
Omfattar inte: 

• landskaps- och trädgårdsverksamhet, jfr 81.300 

• drift av fiskevatten för fritidsfiske och jaktreservat, jfr 93.199 

92   Spel- och vadhållningsverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar drift av anläggningar avsedda för spel t.ex. kasinon, 
bingohallar och terminaler för videospel samt tillhandahållandet av speltjänster t.ex. 
lotterier och spel utanför banan. 

92.0   Spel- och vadhållningsverksamhet 

92.00   Spel- och vadhållningsverksamhet 

92.000   Spel- och vadhållningsverksamhet 
Omfattar: 

• lottförsäljning 

• drift i vinstsyfte av spelautomater med spelavgift 

• drift i vinstsyfte av spel med spelavgift 
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• drift av virtuella webbplatser för spel 

• bookmaking och andra former av vadhållning 

• vadhållning utanför banan 

• drift av kasinon, inklusive "flytanden kasinon" 

93   Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar tillhandahållandet av fritids-, nöjes- och sportverksam-
heter (utom museer, bevarande av historiska minnesmärken, verksamhet i botaniska 
trädgårdar, djurparker och naturreservat; samt spel- vadhållningsverksamhet). 
Huvudgruppen omfattar inte scenkonst, musik och andra former av konst och underhållning 
t.ex. produktion av teaterföreställningar, konserter, opera- och dansföreställningar samt andra 
scenproduktioner (jfr huvudgrupp 90). 

93.1   Sportverksamhet 
Denna grupp omfattar drift av sportanläggningar; verksamhet som utövas av idrotts-
lag och sportklubbar som framför allt medverkar i idrottsevenemang inför betalande 
publik; oberoende idrottsutövare som medverkar i idrottsevenemang eller kapplöp-
ningar inför betalande publik; ägare till deltagare i kapplöpningar t.ex. bilar, hundar, 
hästar o.d. som i första hand anmäler dessa till kapplöpningar och andra idrottsevene-
mang med åskådare; idrottstränare som tillhandahåller specialiserade tjänster till stöd 
för deltagare i idrottsevenemang eller -tävlingar; driftsansvariga för sportanlägg-
ningar; annan verksamhet avseende organiserande, marknadsföring eller genom-
förande av sportevenemang. 

93.11   Drift av sportanläggningar 
Denna undergrupp omfattar drift av sportanläggningar för inomhus- eller utomhus-
aktiviteter (öppna eller inhägnade, med eller utan tak och med sittplatser för åskå-
dare). Undergruppen omfattar också organiserandet av sportevenemang inomhus 
eller utomhus för professionella eller amatörer av organisationer med egna anlägg-
ningar. Denna undergrupp omfattar ledning och tillhandahållandet av personal för att 
driva dessa anläggningar. 

93.111   Drift av skidsportanläggningar 
Omfattar inte: 

• drift av skidliftar, jfr 49.390 

93.112   Drift av golfbanor 
Omfattar: 

• drift av ban- och långgolfbanor 

93.113   Drift av motorbanor 

93.114   Drift av trav- och galoppbanor 
Omfattar inte: 

• totalisatorspel, jfr 92.000 

• verksamhet vid tävlingsstall, jfr 93.191 

93.119  Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
Omfattar inte: 

• verksamhet vid gym, jfr 93.130 

• verksamhet i parker och på stränder, jfr 93.290 

93.12   Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
Denna undergrupp omfattar verksamhet som utövas av sportklubbar och idrotts-
föreningar som, oavsett om de är professionella, halvprofessionella eller amatör-
klubbar ger sina medlemmar möjlighet att delta i sportaktiviteter. 
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93.120   Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
Omfattar:  

• drift av sportklubbar: 

– vintersportklubbar 

– fotbollskubbar 

– simklubbar 

– friidrottsklubbar 

– bowlingklubbar 

– golfklubbar 

– boxningsklubbar 

– schackklubbar 

– skytteklubbar o.d. 
Omfattar inte: 

• sportundervisning av individuella lärare, tränare, jfr 85.510 

• drift av sportanläggningar, jfr 93.11 

• organiserandet av sportevenemang inomhus eller utomhus för proffs- eller amatöridrottare 
av sportklubbar med egna anläggningar, jfr 93.11 

93.13   Drift av gymanläggningar 

93.130   Drift av gymanläggningar 
Omfattar:  

• gym och klubbar och anläggningar för kroppsbyggnad 
Omfattar inte: 

• sportundervisning av individuella lärare, tränare, jfr 85.510 

93.19   Annan sportverksamhet 

93.191   Tävling med hästar 
Omfattar:  

• verksamhet vid tävlingsstall och träningsanläggningar för hästsport 

93.199   Övrig sportverksamhet 
Omfattar:  

• verksamhet som utövas av producenter eller promotorer av sportevenemang, med 
eller utan egna anläggningar 

• verksamhet som utövas av självständiga idrottsmän, domare, tidtagare o.d. 

• verksamhet i sportserier och reglerande organ 

• verksamhet som rör marknadsföring av sportevenemang 

• drift av fiskevatten för fritidsfiske och jaktreservat 

• verksamhet som utövas av bergsguider 

• stödverksamhet i anslutning till sport- och fritidsfiske samt till jaktsport och 
fritidsjakt 

Omfattar inte: 

• uthyrning av sportutrustning, jfr 77.210 

• verksamhet vid inrättningar för sport- och idrottsutbildning, jfr 85.510 

• verksamhet som utövas av sportinstruktörer, sportlärare och tränare, jfr 85.510 

• organiserande av sportevenemang inomhus eller utomhus för proffs- eller amatöridrottare 
av sportklubbar med eller utan egna anläggningar, jfr 93.11  

• verksamhet i parker och på stränder, jfr 93.290  
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93.2   Fritids- och nöjesverksamhet 
Denna grupp omfattar en mängd olika enheter som driver anläggningar eller till-
handahåller tjänster för att tillgodose sina kunders olika fritidsintressen. Den omfattar 
driften av olika attraktioner t.ex. karusell, bil, tåg o.d., vattenrutschbanor, spel, 
shower, temautställningar och picknickutrymmen.  
Gruppen omfattar inte sportverksamhet (jfr 93.1), scenkonst, musik och andra former av konst 
och underhållning (jfr 90.0). 

93.21   Nöjes- och temaparksverksamhet 

93.210   Nöjes- och temaparksverksamhet 
Omfattar: 

• drift av olika attraktioner, t.ex. karuseller o.d., nöjesbad, vattenrutschbanor, spel, 
shower, temautställningar och utflyktsområden 

93.29   Övrig fritids- och nöjesverksamhet 

93.290   Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
Omfattar: 

• verksamhet som utövas i fritidsparker (utan logi) 

• drift av avgiftsbelagda spel 

• drift av transportanläggningar för fritidsändamål t.ex. småbåtshamnar  

• drift av skidbackar 

• uthyrning av fritids- och nöjesutrustning som en integrerad del av fritidsanlägg-
ningar 

• mässor och shower av fritidskaraktär  

• verksamhet vid stränder, inklusive uthyrning av anläggningar t.ex. badhus, låsbara 
skåp, stolar o.d. 

• drift av danslokaler 
Omfattar också: 

• verksamheter som utövas av producenter och arrangörer av föreställningar som 
inte rör konst eller sport med eller utan egna anläggningar. 

Omfattar inte: 

• drift av bergbanor, skidliftar, linbanor o.d., jfr 49.390 

• fisketurer, jfr 50.102, 50.302 

• tillhandahållandet av utrymme och anläggningar för kort vistelse av besökare i fritidspar-
ker, skogar och campingplatser, jfr 55.300 

• campingplatsverksamhet, fritidsläger, jakt- och fiskeläger o.d., jfr 55.300 

• teater- och cirkusgrupper, jfr 90.010 

 



Innehållsbeskrivningar  Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

320 Statistiska centralbyrån 

Avdelning S – Annan serviceverksamhet 
Denna avdelning omfattar (som en restkategori) verksamhet inom organisationer och 
föreningar, reparation av datorer, personliga artiklar och hushållsartiklar samt olika 
personliga tjänster som inte redovisas på annan plats i klassificeringen. 

94   Intressebevakning; religiös verksamhet 
Denna huvudgrupp omfattar verksamheter i organisationer som representerar sär-
skilda gruppers intressen eller framför idéer till allmänheten. Dessa organisationer har 
vanligen en medlemskrets, men deras verksamheter kan gälla och gynna icke-med-
lemmar också. Den huvudsakliga uppdelningen av denna huvudgrupp avgörs av de 
syften som dessa organisationer tjänar, nämligen sina medlemmars intressen, indivi-
der som egenföretagare, och vetenskapliga eller kulturella intressen (jfr 94.1), anställ-
das intressen (jfr 94.2) eller främjandet av religiösa, politiska och kulturella idéer och 
verksamheter, samt idéer och verksamheter i utbildnings- och fritidssyfte (jfr 94.9). 

94.1   Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
Denna grupp omfattar verksamhet i intresseorganisationer för företag och arbets-
givare. När det gäller yrkesorganisationer omfattas också främjandet av medlem-
marnas yrkesmässiga intressen. 

94.11   Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer  

94.111   Intressebevakning inom branschorganisationer  
Omfattar:  

• verksamhet inom organisationer där medlemmarnas intressen i första hand gäller 
utveckling och stimulans av företag inom en särskild näringsgren eller bransch, 
inklusive jordbruk, respektive skapande av ekonomisk tillväxt och gynnsamt före-
tagsklimat inom ett visst geografiskt område eller en samhällssektor utan inrikt-
ning på någon särskild näringsgren 

• verksamhet vid handelskammare, hantverksföreningar o.d. 

• informationsspridning, PR-verksamhet för branschorganisationers räkning 

94.112  Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer  
Omfattar:  

• verksamhet inom sammanslutningar av arbetsgivare som har till syfte att driva 
medlemmarnas intressen i frågor rörande löner, arbetsmiljö etc. 

• informationsspridning, PR-verksamhet, företrädande gentemot staten samt 
avtalsförhandlingar för arbetsgivarorganisationers räkning 

94.12   Intressebevakning inom yrkesorganisationer 

94.120   Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
Omfattar:  

• verksamhet inom organisationer där medlemmarnas intressen i första hand gäller 
en särskild akademisk disciplin eller ett visst yrke eller ett tekniskt fackområde, 
t.ex. förbund som representerar läkare, jurister, revisorer, ingenjörer, arkitekter o.d. 

• verksamhet inom organisationer vars medlemmar ägnar sig åt vetenskaplig, aka-
demisk eller kulturell verksamhet, såsom författare, konstnärer, artister av olika 
slag, journalister osv. 

• informationsspridning, upprättande och övervakning av yrkesetiska regler, före-
trädande gentemot staten samt PR-verksamhet för yrkesorganisationers räkning  

Omfattar också: 

• verksamhet inom vetenskapliga samfund 
Omfattar inte: 

• utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr huvudgrupp 85 
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94.2   Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 

94.20   Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 

94.200   Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
Omfattar:  

• främjande av arbetstagarorganisationers medlemmars intressen 
Omfattar också: 

• verksamhet inom organisationer som i första hand verkar för tillvaratagande av 
medlemmarnas intressen beträffande lön och arbetsförhållanden samt gemen-
samma åtgärder via organisationen  

• verksamhet inom lokala fackföreningar, inom förbund av olika fackföreningar samt 
inom arbetstagarorganisationer som utgör sammanslutningar av olika fackförbund, 
organiserade efter bransch, region, organisationsstruktur eller andra kriterier 

Omfattar inte: 

• utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr huvudgrupp 85 

94.9   Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer 

94.91   Verksamhet i religiösa samfund 

94.910   Verksamhet i religiösa samfund 
Omfattar:  

• verksamhet i religiösa samfund eller av individer som tillhandahåller tjänster 
direkt till besökare i kyrkor, moskéer, tempel, synagogor eller andra platser 

• klosterverksamhet 

• retreatverksamhet 
Omfattar också: 

• religiös begravningsverksamhet 
Omfattar inte: 

• utbildning som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr huvudgrupp 85 

• hälso- och sjukvårdsverksamhet som tillhandahålls av dessa organisationer, jfr huvudgrupp 86 

• sociala tjänster som utförs av dessa organisationer, jfr huvudgrupperna 87 och 88 

94.92   Verksamhet i politiska organisationer 

94.920   Verksamhet i politiska organisationer 
Omfattar:  

• verksamhet i politiska organisationer samt sidoorganisationer till politiska partier 
såsom t.ex. ungdomsorganisationer. Dessa organisationer ägnar sig i första hand åt 
att påverka beslutsfattandet i styrande organ genom att partimedlemmar eller 
partisympatisörer placeras på politiska poster, vilket bl.a. inbegriper informations-
spridning, PR-verksamhet, penninginsamling o.d. 

94.99   Verksamhet i andra intresseorganisationer 

94.990   Verksamhet i andra intresseorganisationer 
Omfattar:  

• verksamhet i organisationer som inte direkt hör till ett politiskt parti, utan istället 
arbetar för en allmän fråga genom opinionsbildning, politisk påverkan, penningin-
samling o.d.: 

– medborgarinitiativ eller proteströrelser 

– miljörörelser 

– andra stödorganisationer för offentliga inrättningar och utbildningsinstitutioner 

– organisationer som verkar för skydd och bättre villkor för särskilda grupper, 
t.ex. etniska grupper och minoriteter 
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• verksamhet i hyresgästföreningar 

• verksamhet i konsumentföreningar 

• verksamhet i automobilklubbar 

• verksamhet i pensionärsorganisationer 

• verksamhet i organisationer för socialt umgänge såsom rotaryklubbar, ordenssäll-
skap o.d. 

• verksamhet i ungdomsorganisationer, studentföreningar, studentorganisationer 
o.d. 

• verksamhet i organisationer för en kulturell verksamhet, fritidsaktivitet eller hobby 
(utom idrott), t.ex. hembygdsföreningar, poesi- och litteratursällskap, bokklubbar, 
föreningar för historia, trädgårdsodling, film och foto, musik och konst, hantverks- 
och samlarföreningar, sällskapsklubbar, festivalföreningar o.d. 

Omfattar också: 

• givarverksamhet av medlemsorganisationer o.d. 
Omfattar inte: 

• välgörenhet t.ex. insamling av pengar avsedda för socialt arbete, jfr 88.994 

• verksamhet som utövas av professionella artistgrupper eller -organisationer, jfr 90.0 

• sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet, jfr 93.120 

• yrkesorganisationers verksamhet, jfr 94.120 

95   Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 
Denna huvudgrupp omfattar reparation och underhåll av datorer och kringutrustning 
t.ex. datorer av bordsmodell, bärbara datorer, dataterminaler, lagringsenheter och 
skrivare. Den inkluderar reparation av kommunikationsutrustning såsom faxappara-
ter, kombinerade sändare och mottagare samt konsumentelektronik t.ex. radio- och 
TV-apparater, hemutrustning och trädgårdsutrustning såsom gräsklippare, sug/blås-
apparater, skor och lädervaror, möbler och inredningsartiklar, kläder och tillbehör till 
kläder, sportartiklar, musikinstrument, hobbyartiklar och andra personliga artiklar 
och hushållsartiklar. 
Huvudgruppen omfattar inte reparation av utrustning för medicinsk bildbehandling och bild-
diagnostisk, instrument för mätning, laboratorieinstrument, radar- och hydrofonutrustning 
(jfr 33.130). 

95.1   Reparation av datorer och kommunikationsutrustning 

95.11   Reparation av datorer och kringutrustning 

95.110   Reparation av datorer och kringutrustning 
Omfattar: 

• reparation och underhåll av: 

– stationära datorer, bärbara datorer 

– magnetiska diskettstationer, fickminnen och andra lagringsenheter 

– diskettstationer för optisk läsning (cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw)  

– skrivare 

– bildskärmar, tangentbord 

– tillbehör till mus, styrspak och tillbehör till styrkula 

– interna och externa modem för datorer 

– dedikerade dataterminaler 

– dataservrar 

– scannrar, läsare av streckkoder 

– läsare av smartkort 
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– hjälmar för virtuell verklighet 

– datorprojektorer 
Omfattar också: 

• reparation och underhåll av: 

– dataterminaler som uttagsautomater; Point of Sale-terminaler som inte är 
mekaniska 

– handdatorer 
Omfattar inte: 

• reparation och underhåll av bärvågsutrustning, jfr 95.120 

95.12   Reparation av kommunikationsutrustning 

95.120   Reparation av kommunikationsutrustning 
Omfattar: 

• reparation och underhåll av: 

– trådlösa telefoner 

– mobiltelefoner 

– modem, bärvågsutrustning 

– faxapparater 

– kommunikationsutrustning för överföring av signaler (t.ex. routrar, bryggor, 
modem) 

– kombinerade sändare och mottagare 

– TV- och videokameror för yrkesmässigt bruk 

95.2   Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 

95.21   Reparation av hemelektronik 

95.210   Reparation av hemelektronik 
Omfattar:  

• reparation och underhåll av konsumentelektronik: 

– TV-apparater, radiomottagare 

– videobandspelare (VCR) 

– cd-spelare 

– mp3-spelare 

– videokameror avsedda för hushåll 

95.22   Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård 

95.220   Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård 
Omfattar: 

• reparation och service avseende hushållsapparater: 

– kylskåp, kaminer, tvättmaskiner, torktumlare, luftkonditioneringsapparater av 
rumstyp o.d. 

• reparation och service avseende hem- och trädgårdsutrustning: 

– gräsklippare, snöslungor, lövblåsare, trimmer o.d.  
Omfattar inte: 

• reparation av handmanövrerade eldrivna verktyg, jfr 33.120 

• reparation av luftkonditioneringssystem, jfr 43.222 
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95.23   Lagning av skodon och lädervaror 

95.230   Lagning av skodon och lädervaror 
Omfattar: 

• reparation och underhåll av skodon och lädervaror: 

– lagning av stövlar, skor, resväskor o.d. 

• klackning 

95.24   Reparation av möbler och heminredning 

95.240   Reparation av möbler och heminredning 
Omfattar:  

• omstoppning, ytbehandling, reparation och restaurering av möbler och heminred-
ningsartiklar inklusive kontorsmöbler 

95.25   Reparation av ur och guldsmedsvaror 

95.250   Reparation av ur och guldsmedsvaror 
Omfattar:  

• reparation av klockor och delar av dessa såsom boetter och höljen av alla slags 
material; urverk, kronometrar o.d. 

• lagning av smycken 
Omfattar inte: 

• industriell gravering i metaller, jfr 25.610 

• reparation av stämpelur, tids- och datumstämplar, tidlås och liknande apparater för tid-
registrering, jfr 33.130 

95.29   Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 

95.290   Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
Omfattar: 

• reparation av cyklar 

• lagning och ändring av kläder 

• reparation av sportartiklar (utom sportgevär) och campingutrustning 

• lagning av böcker 

• reparation av musikinstrument (utom orglar och historiska musikinstrument) 

• reparation av leksaker och liknande artiklar 

• nyckelservice ”medan-du-väntar” 

• reparation av övriga personliga artiklar och hushållsartiklar 

• pianostämning 
Omfattar inte: 

• tryckning på kläder ”medan-du-väntar”, jfr 13.300 

• reparation av sport- och fritidsgevär, jfr 33.110 

• reparation av handmanövrerade eldrivna verktyg, jfr 33.120 

• klackning ”medan-du-väntar”, jfr 95.230 

96   Andra konsumenttjänster 
Denna huvudgrupp omfattar all serviceverksamhet som inte redovisats på annan 
plats i denna klassificering. Särskilt omfattar den tjänster såsom tvätt och kemtvätt av 
textilier och pälsvaror, hårvård och annan skönhetsbehandling, begravningsverk-
samhet och tillhörande verksamhet. 
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96.0   Andra konsumenttjänster 

96.01   Tvätteriverksamhet 

96.011   Industri- och institutionstvätt 
Omfattar:  
• tvätt, kemtvätt, strykning, pressning o.d. av alla typer av industri- och institutions-

kläder och -textilier, genom maskinutrustning, handtvätt eller tvättautomat  
• avhämtning och leverans av tvätt 
• mattrengöring samt tvätt av draperier och gardiner, oavsett om det sker i kundens 

lokaler eller inte 
• tvätteriers tillhandahållande av linne, arbetskläder o.d. 
Omfattar inte: 
• uthyrning av kläder (utom arbetskläder), även om tvätt av dessa varor ingår i verksam-

heten, jfr 77.290 
• lagning och ändring av kläder, jfr 95.290 

96.012   Konsumenttvätt 
Omfattar:  
• tvätt, kemtvätt, strykning, pressning o.d. av olika beklädnadsvaror (inklusive 

skinn- och pälsvaror) och textilier för privatkunder, genom maskinutrustning, 
handtvätt eller tvättautomat  

• mattrengöring samt tvätt av draperier och gardiner för privatkunder 
Omfattar också: 
• lagning och smärre ändringar av kläder, linne o.d. i anslutning till konsumenttvätt 
Omfattar inte: 
• uthyrning av kläder (utom arbetskläder), även om tvätt av dessa varor ingår i verksam-

heten, jfr 77.290 
• lagning och ändring av kläder, linne o.d. som självständig verksamhet, jfr 95.290 

96.02   Hår- och skönhetsvård 

96.021   Hårvård 
Omfattar:  
• hårtvätt, klippning, läggning, färgning, toning, permanentning, rakpermanentning 

och liknande hårvård för män och kvinnor 
• rakning och skäggvård 
Omfattar inte: 
• tillverkning av peruker, jfr 32.990 

96.022   Skönhetsvård 
Omfattar:  
• ansiktsmassage, manikyr och pedikyr, make-up o.d. 
Omfattar inte: 
• verksamhet som bedrivs av tatuerings- och piercingstudior, jfr 96.090 

96.03   Begravningsverksamhet 

96.030   Begravningsverksamhet 
Omfattar:  
• begravning och kremering av kvarlevor efter människor och djur och tillhörande 

verksamhet: 
– beredning av de dödas kroppar inför begravning och kremering, inklusive 

balsamering samt begravningsbyråverksamhet 
– utförande av begravning och kremering 
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– uthyrning av inredda rum i bårhus eller hos begravningsbyrån 
– uthyrning eller försäljning av gravplatser 
– underhåll av gravar och mausoleer 

Omfattar inte: 

• trädgårdsverksamhet på kyrkogårdar, jfr 81.300 

• religiös begravningsverksamhet, jfr 94.910 

96.04   Kroppsvård 

96.040   Kroppsvård 
Omfattar:  

• verksamheter som främjar fysiskt välmående: 

– turkiska bad, bastu- och ångbad, solarier, viktminsknings- och massageinstitut 
o.d. 

Omfattar inte: 

• medicinsk massage och terapi, jfr 86.905 

• verksamhet i hälsoklubbar, gym och institutioner för kroppsbyggnad, jfr 93.130 

96.09   Övriga konsumenttjänster 

96.090   Övriga konsumenttjänster 
Omfattar:  

• verksamhet som utövas av astrologer och spiritister 

• social kontaktverksamhet såsom eskortservice och kontaktförmedling 

• vård av sällskapsdjur såsom inackordering, trimning, passning och dressyr av 
sällskapsdjur  

• verksamhet som bedrivs av släktforskningsinstitut 

• verksamhet som bedrivs av tatuerings- och piercingstudior 

• skoputsare, bärare, parkeringsplatsvakter o.d. 

• drift av avgiftsbelagda maskiner för personliga tjänster (fotoautomater, person-
vågar, blodtrycksmätare, avgiftsbelagda förvaringsskåp o.d.) 

Omfattar inte: 

• veterinärverksamhet, jfr 75.000  

• drift av avgiftsbelagda tvättmaskiner, jfr 96.011 

• drift av avgiftsbelagda spelautomater, jfr 92.000 
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Avdelning T – Förvärvsarbete i hushåll; hushållens 
produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk 

97   Förvärvsarbete i hushåll 
97.0   Förvärvsarbete i hushåll  

97.00   Förvärvsarbete i hushåll  

97.000   Förvärvsarbete i hushåll  
Omfattar: 

• hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal såsom hem-
biträden, kockar, serveringspersonal, betjänter, butler, tvättpersonal, trädgårds-
mästare, portvakter, stallpersonal, chaufförer, vaktmästare, guvernanter, barn-
vakter, privatlärare, sekreterare o.d.  

Omfattar inte: 

• tillhandahållandet av tjänster såsom matlagning, trädgårdsarbete o.d. av oberoende tjänst-
eutövare (företag eller individer), jfr typ av tjänst 

98   Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget 
bruk 
98.1   Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 

98.10   Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 

98.100   Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
Omfattar: 

• diverse varutillverkande verksamhet för det egna uppehället som utövas av hus-
håll, dvs. verksamhet som utövas av hushåll som ägnar sig åt olika verksamheter 
som framställer varor för det egna uppehället. Dessa verksamheter inkluderar jakt 
och plockning, tillverkning av bostäder och kläder samt andra varor som tillverkas 
av hushållet för det egna uppehället. Det innebär att om hushåll också producerar 
varor som säljs på marknaden så redovisas de i lämplig SNI-bransch inom varutill-
verkande industri. Om de i första hand ägnar sig åt en särskild varutillverkande 
verksamhet för det egna uppehället redovisas de i lämplig SNI-bransch inom varu-
tillverkande industri. 

98.2   Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk  

98.20   Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 

98.200  Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
Omfattar: 

• diverse tjänsteproducerande verksamheter som utövas av hushåll. Dessa verksam-
heter inkluderar matlagning, undervisning, vård av medlemmar i hushållet och 
andra tjänster som produceras av hushållet för det egna uppehället. Det innebär att 
om hushåll också ägnar sig åt produktion av flera slags varor för det egna uppehäl-
let redovisas de inom diverse varuproducerande verksamheter som utövas av 
hushåll för det egna uppehället. 
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Avdelning U – Verksamhet vid internationella 
organisationer, utländska ambassader o.d. 

99   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska  
 ambassader o.d. 
99.0   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

99.00   Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.  

99.000  Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.  
Omfattar:  

• verksamhet vid internationella organisationer såsom Förenta Nationerna och dess 
biträdande organ, FN:s fackorgan o.d., Internationella valutafonden, Världsban-
ken, Internationella tullorganisationen (WCO), OECD, OPEC, EU, EFTA o.d. 

Omfattar också: 

• verksamhet vid ambassader och konsulat som räknas till det land där de är 
stationerade snarare än det land de representera 
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8  Nycklar 
Förändringarna mellan SNI 2002 och SNI 2007 presenteras i nycklar där man 
kan urskilja fyra typer av förhållanden: 

1) 1 till 1: en näringsgren i SNI 2002 är samma näringsgren i SNI 2007 
2) 1 till n: en näringsgren i SNI 2002 har delats upp i två eller flera närings-

grenar i SNI 2007 
3) n till 1: två eller flera näringsgrenar i SNI 2002 har sammanslagits till en 

näringsgren i SNI 2007 
4) n till m: två eller flera näringsgrenar i SNI 2002 har delats upp på två eller 

flera näringsgrenar med annat innehåll i SNI 2007 
 

Den omvända nyckeln (mellan SNI 2007 och SNI 2002) kan också uppdelas i 
motsvarande typfall. Identifieringen av typfallen kan göras genom kombine-
rad läsning av båda nyckelvarianterna. 

I nyckeltabellerna visas till vilken/vilka SNI 2007-koder respektive SNI 2002-
koder som innehållet i SNI 2002-koden respektive 2007-koden går till. Även 
benämningarna för SNI 2007-koderna/SNI 2002-koderna finns med. I många 
fall avser det uppdelning till en del av en näringsgren.  

Nycklarna redovisas för den detaljerade femsiffriga nivån, detaljgrupp, och 
återfinns i bilaga 1, Nyckel mellan SNI 2002 och SNI 2007 och bilaga 2, Nyckel 
mellan SNI 2007 och SNI 2002. 
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Bilaga 1 

Nyckel SNI 2002 – SNI 2007 
SNI 2002 SNI 2007 Beskrivning SNI 2007 

01.111 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.120 Odling av ris 
  01.160 Odling av fiberväxter 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
  01.302 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
  01.640 Bearbetning av utsäde 
  02.200 Drivning 
01.112 01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
01.113 01.131 Potatisodling 
01.114 01.132 Sockerbetsodling 
01.115 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.131 Potatisodling 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
01.117 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.131 Potatisodling 
  01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
01.119 01.140 Odling av sockerrör 
  01.150 Odling av tobak 
  01.260 Odling av oljehaltiga frukter 
  01.280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
  01.290 Odling av andra fleråriga växter 
  01.500 Blandat jordbruk 
  01.630 Bearbetning av skördade växter  
01.121 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
  01.640 Bearbetning av utsäde 
01.122 01.135 Svampodling m.m. 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
  01.250 Odling av andra frukter och bär samt nötter 
  01.302 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
01.123 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.134 Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus 
  01.250 Odling av andra frukter och bär samt nötter 
  01.280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
  01.301 Odling av plantskoleväxter i växthus 
  01.640 Bearbetning av utsäde 
01.124 01.191 Odling av prydnadsväxter i växthus 
  01.301 Odling av plantskoleväxter i växthus 
01.125 01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
  01.134 Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus 
  01.191 Odling av prydnadsväxter i växthus 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
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(forts.) 

SNI 2002 SNI 2007 Beskrivning SNI 2007 

  01.301 Odling av plantskoleväxter i växthus 
  01.302 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
01.127 01.133 Odling av grönsaker (köksväxter) på friland 
  01.134 Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus 
  01.191 Odling av prydnadsväxter i växthus 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
  01.301 Odling av plantskoleväxter i växthus 
  01.302 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
01.129 01.135 Svampodling m.m. 
  02.109 Övrig skoglig verksamhet 
  02.300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
01.131 01.210 Odling av druvor 
  01.220 Odling av tropiska och subtropiska frukter 
  01.230 Odling av citrusfrukter 
  01.240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter 
  01.250 Odling av andra frukter och bär samt nötter 
  01.260 Odling av oljehaltiga frukter 
  01.270 Odling av växter för dryckesframställning 
  01.640 Bearbetning av utsäde 
01.137 01.240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter 
  01.250 Odling av andra frukter och bär samt nötter 
01.139 01.280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter 
  01.630 Bearbetning av skördade växter  
  02.300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
  10.410 Framställning av oljor och fetter 
  11.020 Framställning av vin från druvor 
01.211 01.410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
01.212 01.420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
01.213 01.410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
  01.420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
01.217 01.410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras 
  01.420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
01.221 01.450 Uppfödning av får och getter 
01.222 01.450 Uppfödning av får och getter 
01.223 01.450 Uppfödning av får och getter 
01.227 01.450 Uppfödning av får och getter 
01.228 01.430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur 
  01.499 Övrig uppfödning av andra djur 
01.231 01.461 Uppfödning av smågrisar 
01.232 01.462 Uppfödning av slaktsvin 
01.233 01.461 Uppfödning av smågrisar 
  01.462 Uppfödning av slaktsvin 
01.237 01.461 Uppfödning av smågrisar 
  01.462 Uppfödning av slaktsvin 
01.241 01.471 Äggproduktion (för försäljning) 
01.242 01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
01.243 01.471 Äggproduktion (för försäljning) 
  01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
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(forts.) 

SNI 2002 SNI 2007 Beskrivning SNI 2007 

01.247 01.471 Äggproduktion (för försäljning) 
  01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
01.249 01.471 Äggproduktion (för försäljning) 
  01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
01.251 01.491 Renskötsel 
01.252 01.492 Uppfödning av sällskapsdjur 
  01.499 Övrig uppfödning av andra djur 
01.253 01.499 Övrig uppfödning av andra djur 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
01.254 01.492 Uppfödning av sällskapsdjur 
01.259 01.440 Uppfödning av kameler och kameldjur 
  01.499 Övrig uppfödning av andra djur 
01.300 01.500 Blandat jordbruk 
01.301 01.500 Blandat jordbruk 
01.302 01.500 Blandat jordbruk 
01.410 01.610 Service till växtodling 
  01.630 Bearbetning av skördade växter  
  01.640 Bearbetning av utsäde 
  10.390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grön-

saker 
  71.200 Teknisk provning och analys 
  81.300 Skötsel och underhåll av grönytor 
01.420 01.620 Service till husdjursskötsel 
01.500 01.700 Jakt och service i anslutning härtill 
  94.990 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
01.900 01.110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 
  01.131 Potatisodling 
  01.199 Odling av övriga ett- och tvååriga växter 
  01.420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar 
  01.450 Uppfödning av får och getter 
  01.462 Uppfödning av slaktsvin 
  01.472 Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion 
  01.500 Blandat jordbruk 
02.011 02.101 Skogsförvaltning  
02.012 02.102 Skogsskötsel 
02.013 02.200 Drivning 
  16.101 Sågning av trä  
02.014 02.109 Övrig skoglig verksamhet 
02.019 01.290 Odling av andra fleråriga växter 
  02.109 Övrig skoglig verksamhet 
  02.300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä 
02.021 02.401 Virkesmätning 
02.029 02.409 Övrig service till skogsbruk 
05.011 03.111 Trålfiske i saltvatten 
  70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 
05.012 03.119 Övrigt saltvattensfiske 
05.013 03.120 Sötvattensfiske 
05.021 03.210 Fiskodling i saltvatten 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
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(forts.) 

SNI 2002 SNI 2007 Beskrivning SNI 2007 

05.022 03.210 Fiskodling i saltvatten 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
05.023 03.210 Fiskodling i saltvatten 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
05.024 03.210 Fiskodling i saltvatten 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
05.025 03.210 Fiskodling i saltvatten 
  03.220 Fiskodling i sötvatten 
10.100 05.100 Stenkolsutvinning 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  19.200 Petroleumraffinering 
10.200 05.200 Brunkolsutvinning 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  19.200 Petroleumraffinering 
10.301 08.920 Torvutvinning  
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  20.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
10.302 08.920 Torvutvinning  
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  19.200 Petroleumraffinering 
11.100 06.100 Utvinning av råpetroleum 
  06.200 Utvinning av naturgas 
  09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
  52.219 Övriga stödtjänster till landtransport 
  52.220 Stödtjänster till sjötransport 
11.200 09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
12.000 07.210 Utvinning av uran- och toriummalm 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
13.100 07.100 Järnmalmsutvinning 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
13.200 07.290 Utvinning av annan malm 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.110 08.110 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.120 08.110 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.130 08.110 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.210 08.120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.220 08.120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.300 08.910 Brytning av kemiska mineral 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
14.400 08.930 Saltutvinning 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  10.840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
14.500 08.990 Diverse övrig utvinning av mineral 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
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(forts.) 
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  20.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
  38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
15.111 10.111 Kreatursslakt 
15.112 10.112 Styckning av kött 
15.120 10.111 Kreatursslakt 
  10.120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
15.130 10.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
  10.890 Framställning av andra livsmedel 
15.200 10.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
15.310 10.310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
15.320 10.320 Juice- och safttillverkning 
15.330 10.390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grön-

saker 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
15.410 10.410 Framställning av oljor och fetter 
15.420 10.410 Framställning av oljor och fetter 
15.430 10.420 Matfettstillverkning 
15.511 10.511 Osttillverkning 
15.512 10.519 Annan mejerivarutillverkning 
15.520 10.520 Glasstillverkning 
15.611 10.611 Mjöltillverkning 
15.612 10.612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar 

av kvarnprodukter 
15.620 10.620 Stärkelsetillverkning 
  10.890 Framställning av andra livsmedel 
15.710 10.910 Framställning av beredda fodermedel 
15.720 10.920 Framställning av mat till sällskapsdjur 
15.810 10.710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
  10.890 Framställning av andra livsmedel 
15.821 10.721 Knäckebrödstillverkning 
15.822 10.710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
  10.722 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
  10.890 Framställning av andra livsmedel 
15.830 10.810 Sockertillverkning  
15.841 10.821 Tillverkning av sockerkonfektyrer 
15.842 10.822 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 
15.850 10.730 Tillverkning av pastaprodukter 
  10.850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter 
15.860 10.830 Framställning av te och kaffe 
15.870 10.840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
15.880 10.860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat 
15.890 10.890 Framställning av andra livsmedel 
15.910 11.010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
15.920 11.010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
  20.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
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15.930 11.020 Framställning av vin från druvor 
15.940 11.030 Framställning av cider och andra fruktviner 
15.950 11.040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
15.960 11.050 Framställning av öl 
15.970 11.060 Framställning av malt 
15.980 11.070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på 

flaska 
  35.300 Försörjning av värme och kyla 
16.000 12.000 Tobaksvarutillverkning 
17.110 13.100 Garntillverkning 
17.120 13.100 Garntillverkning 
17.130 13.100 Garntillverkning 
17.140 13.100 Garntillverkning 
17.150 13.100 Garntillverkning 
17.160 13.100 Garntillverkning 
17.170 13.100 Garntillverkning 
17.210 13.200 Vävnadstillverkning 
17.220 13.200 Vävnadstillverkning 
17.230 13.200 Vävnadstillverkning 
17.240 13.200 Vävnadstillverkning 
17.250 13.200 Vävnadstillverkning 
17.300 13.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
17.401 13.921 Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 
17.402 13.921 Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror 
17.403 13.922 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
17.510 13.930 Tillverkning av mattor 
17.520 13.940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
17.530 13.950 Tillverkning av bondad duk 
17.541 13.960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 
17.549 13.960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier 
  13.990 Övrig textilietillverkning 
  17.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
  21.200 Tillverkning av läkemedel 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
17.600 13.910 Tillverkning av trikåväv 
17.710 14.190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  14.310 Tillverkning av strumpor 
17.720 14.390 Tillverkning av andra trikåvaror 
18.100 14.110 Tillverkning av läder- och skinnkläder 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
18.210 14.120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
18.221 14.130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
18.222 14.130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
18.231 14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
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18.232 14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
18.233 14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
18.234 14.140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
18.240 13.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
  14.190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
18.300 13.200 Vävnadstillverkning 
  13.910 Tillverkning av trikåväv 
  14.200 Tillverkning av pälsvaror 
  15.110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 
19.100 15.110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning 
19.200 15.120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m. 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
19.300 15.200 Tillverkning av skodon 
  16.292 Övrig trävarutillverkning 
  22.190 Annan gummivarutillverkning 
  22.290 Annan plastvarutillverkning 
  32.300 Tillverkning av sportartiklar 
20.101 16.101 Sågning av trä  
  16.291 Tillverkning av förädlade trädbränslen 
20.102 16.102 Hyvling av trä 
20.103 16.103 Träimpregnering 
20.201 16.210 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor  
20.202 16.210 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor  
20.203 16.210 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor  
20.301 16.231 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
  41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
20.302 16.220 Tillverkning av sammansatta parkettgolv 
  16.232 Tillverkning av dörrar av trä 
  16.233 Tillverkning av fönster av trä 
  16.239 Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier 
  31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 
  31.012 Tillverkning av kontors- och butiksinredningar 
  31.022 Tillverkning av köksinredningar 
  31.090 Tillverkning av andra möbler 
  43.320 Byggnadssnickeriarbeten 
  43.912 Takarbeten av andra material än plåt 
20.400 16.240 Träförpackningstillverkning 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
20.510 16.292 Övrig trävarutillverkning 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
20.520 16.293 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
21.111 17.111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa         
21.112 17.112 Sulfatmassatillverkning         
21.113 17.113 Sulfitmassatillverkning   
21.121 17.121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper 
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21.122 17.122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 
21.123 17.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
21.129 17.129 Övrig tillverkning av papper och papp 
21.211 17.211 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 
21.219 17.219 Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar 
21.220 17.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
  18.122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
21.230 17.230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
21.240 17.240 Tapettillverkning 
21.250 17.290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
  18.122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
22.110 32.990 Diverse övrig tillverkning 
  58.110 Bokutgivning 
  58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 
22.121 58.131 Dagstidningsutgivning 
22.122 58.132 Annonstidningsutgivning 
22.130 58.140 Utgivning av tidskrifter 
22.140 59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
22.150 58.190 Annan förlagsverksamhet 
22.210 18.110 Tryckning av dagstidningar 
22.221 18.121 Tryckning av tidskrifter 
22.222 17.230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
  18.122 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
  58.190 Annan förlagsverksamhet 
22.230 18.140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 
22.240 18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 
22.250 18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) 
  18.140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning 
  58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 
  58.190 Annan förlagsverksamhet 
22.310 18.200 Reproduktion av inspelningar 
22.320 18.200 Reproduktion av inspelningar 
22.330 18.200 Reproduktion av inspelningar 
23.100 19.100 Tillverkning av stenkolsprodukter 
23.200 19.200 Petroleumraffinering 
23.300 20.130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
  21.200 Tillverkning av läkemedel 
  24.460 Tillverkning av kärnbränsle 
  38.120 Insamling av farligt avfall 
  38.220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall 
  39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning  
24.110 20.110 Industrigasframställning 
24.120 20.120 Tillverkning av färgämnen 
24.130 20.130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
24.140 19.100 Tillverkning av stenkolsprodukter 
  20.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
24.150 20.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
  38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
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24.160 20.160 Basplastframställning 
24.170 20.170 Tillverkning av syntetiskt basgummi 
24.200 20.200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska pro-

dukter 
24.300 20.300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
24.410 21.100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
24.420 21.200 Tillverkning av läkemedel 
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
24.510 20.410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
  20.420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
24.520 20.420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
24.610 20.510 Sprängämnestillverkning 
24.620 20.520 Tillverkning av lim 
  20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 
24.630 20.530 Tillverkning av eteriska oljor 
24.640 20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 
24.650 26.800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier 
24.660 20.590 Tillverkning av övriga kemiska produkter 
  26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
24.700 20.600 Konstfibertillverkning 
25.110 22.110 Tillverkning av däck och slangar; regummering 
25.120 22.110 Tillverkning av däck och slangar; regummering 
25.130 22.190 Annan gummivarutillverkning 
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
25.210 22.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
25.220 22.220 Plastförpackningstillverkning 
25.230 22.230 Byggplastvarutillverkning 
  27.330 Tillverkning av kabeltillbehör 
  41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
  43.320 Byggnadssnickeriarbeten 
25.240 22.290 Annan plastvarutillverkning 
  26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  27.320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
  27.330 Tillverkning av kabeltillbehör 
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
26.110 23.110 Framställning av planglas 
26.120 23.120 Bearbetning av planglas 
26.131 23.130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
26.132 23.130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 
26.140 23.140 Tillverkning av glasfiber 
26.150 23.190 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
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26.210 23.410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
26.220 23.420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
26.230 23.430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
26.240 23.440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
26.250 23.490 Tillverkning av andra keramiska produkter 
26.260 23.200 Tillverkning av eldfasta produkter 
26.300 23.310 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
26.400 23.320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
26.510 23.510 Tillverkning av cement 
26.520 23.520 Tillverkning av kalk och gips 
26.530 23.520 Tillverkning av kalk och gips 
26.611 23.610 Tillverkning av betongvaror  för byggändamål 
26.619 23.610 Tillverkning av betongvaror  för byggändamål 
26.620 23.620 Tillverkning av gipsvaror  för byggändamål 
26.630 23.630 Tillverkning av fabriksblandad betong 
26.640 23.640 Tillverkning av murbruk 
26.650 23.650 Tillverkning av fibercementvaror 
26.660 23.690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
26.701 23.701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för 

byggnadsändamål 
26.709 23.709 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnads-

ändamål 
26.810 23.910 Slipmedelstillverkning  
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
26.821 23.991 Tillverkning av varor av sten- och mineralull 
26.829 23.999 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
27.100 24.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
27.210 24.510 Gjutning av järn 
27.220 24.200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål 
27.310 24.310 Tillverkning av kalldragen stålstång 
27.320 24.320 Tillverkning av kallvalsade stålband 
27.330 24.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
27.340 24.340 Tillverkning av kalldragen ståltråd 
27.410 24.410 Framställning av ädla metaller 
27.420 24.420 Framställning av aluminium 
27.430 24.430 Framställning av bly, zink och tenn 
27.440 24.440 Framställning av koppar 
27.450 24.450 Framställning av andra metaller 
27.510 24.510 Gjutning av järn 
27.520 24.520 Gjutning av stål 
27.530 24.530 Gjutning av lättmetall 
27.540 24.540 Gjutning av andra metaller 
28.110 24.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
  25.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
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28.120 25.120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  43.320 Byggnadssnickeriarbeten 
28.210 25.290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av 

metall 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
28.220 25.210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
28.300 25.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
28.400 25.500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
28.510 25.610 Beläggning och överdragning av metall 
28.520 25.620 Metallegoarbeten 
  33.120 Reparation av maskiner 
28.610 25.710 Tillverkning av bestick 
  33.110 Reparation av metallvaror 
28.621 25.730 Tillverkning av verktyg och redskap 
  33.110 Reparation av metallvaror 
28.622 25.730 Tillverkning av verktyg och redskap 
  28.410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning   
  28.490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner   
  28.920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   
  33.110 Reparation av metallvaror 
28.629 25.730 Tillverkning av verktyg och redskap 
  33.110 Reparation av metallvaror 
28.630 25.720 Tillverkning av lås och gångjärn 
  33.110 Reparation av metallvaror 
28.710 25.910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
28.720 25.920 Tillverkning av lättmetallförpackningar 
28.730 25.930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
28.740 25.930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar 
  25.940 Tillverkning av nitar och skruvar 
28.751 25.991 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m. m. av metall för byggända-

mål 
28.759 25.610 Beläggning och överdragning av metall 
  25.710 Tillverkning av bestick 
  25.999 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  33.110 Reparation av metallvaror 
29.110 28.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
  33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
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29.120 28.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  
  28.120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning 
  28.130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.130 28.120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning 
  28.140 Tillverkning av andra kranar och ventiler 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.140 28.150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.210 28.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.220 28.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
  43.290 Andra bygginstallationer 
29.230 28.250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.240 28.290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.310 28.300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
  33.120 Reparation av maskiner 
  95.220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och träd-

gård 
29.320 28.300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
  95.220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och träd-

gård 
29.410 28.240 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
  33.120 Reparation av maskiner 
29.420 28.410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.430 27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
  28.290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  28.490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
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29.510 28.910 Tillverkning av maskiner för metallurgi   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.520 28.920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.530 28.300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner  
  28.930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.540 28.940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.550 28.950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.561 28.960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.569 25.730 Tillverkning av verktyg och redskap 
  27.510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
  28.940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror   
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.600 25.400 Tillverkning av vapen och ammunition 
  30.300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
  30.400 Tillverkning av militära stridsfordon 
  33.110 Reparation av metallvaror 
29.711 27.510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
29.719 25.210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  27.510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
  28.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
  28.250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
  28.930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror   
  33.140 Reparation av elapparatur 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
29.720 27.520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
  28.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
30.010 26.200 Tillverkning av datorer och kringutrustning 
  28.230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer 

och kringutrustning) 
30.020 25.720 Tillverkning av lås och gångjärn 
  26.200 Tillverkning av datorer och kringutrustning 
  33.120 Reparation av maskiner 
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  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
  62.090 Andra IT- och datatjänster 
31.100 26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  27.110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.140 Reparation av elapparatur 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
31.200 26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  27.110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  27.120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
  27.330 Tillverkning av kabeltillbehör 
  27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
  33.140 Reparation av elapparatur 
31.300 26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  27.310 Tillverkning av optiska fiberkablar 
  27.320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 
  27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
31.400 27.200 Batteri- och ackumulatortillverkning 
31.501 27.400 Tillverkning av belysningsarmatur 
31.502 27.400 Tillverkning av belysningsarmatur 
31.610 27.400 Tillverkning av belysningsarmatur 
  29.310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon 
31.620 20.510 Sprängämnestillverkning 
  23.440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
  25.999 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  26.300 Tillverkning av kommunikationsutrustning 
  26.510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering 
  27.400 Tillverkning av belysningsarmatur 
  27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
  28.410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning   
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  30.200 Tillverkning av rälsfordon 
  33.120 Reparation av maskiner 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.140 Reparation av elapparatur 
32.100 26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  26.120 Tillverkning av kretskort 
  26.600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning 
  27.900 Tillverkning av annan elapparatur 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
32.200 26.300 Tillverkning av kommunikationsutrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
  95.120 Reparation av kommunikationsutrustning 
32.300 26.110 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  26.200 Tillverkning av datorer och kringutrustning 
  26.300 Tillverkning av kommunikationsutrustning 
  26.400 Tillverkning av hemelektronik 
  26.700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
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  28.230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer 
och kringutrustning) 

  33.120 Reparation av maskiner 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  95.120 Reparation av kommunikationsutrustning 
33.101 26.600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och 

elektroterapeutisk utrustning 
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.140 Reparation av elapparatur 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
33.102 32.502 Tillverkning av tandproteser 
33.200 26.300 Tillverkning av kommunikationsutrustning 
  26.510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och 

navigering 
  26.700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
  28.290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.140 Reparation av elapparatur 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
33.300 33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
33.400 26.700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
  27.310 Tillverkning av optiska fiberkablar 
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  32.501 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
33.500 26.520 Urtillverkning 
  32.120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
  32.130 Tillverkning av bijouterier o.d. 
  33.130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
34.100 28.920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   
  29.101 Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon  
  29.102 Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon  
  30.910 Tillverkning av motorcyklar 
34.200 29.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
34.300 28.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  
  29.320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  
35.110 28.250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
  30.110 Byggande av fartyg och flytande materiel 
  33.150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
  38.319 Demontering av övrig kasserad utrustning  
  52.220 Stödtjänster till sjötransport 
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35.120 30.120 Byggande av fritidsbåtar 
  33.150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar 
35.200 30.200 Tillverkning av rälsfordon 
  33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
35.300 28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  30.300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
  33.160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 
35.410 30.910 Tillverkning av motorcyklar 
35.420 30.920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
35.430 30.920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
  33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
35.500 28.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  30.990 Diverse övrig transportmedelstillverkning  
  31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 
  33.110 Reparation av metallvaror 
  33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
36.110 29.320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon  
  30.110 Byggande av fartyg och flytande materiel 
  30.200 Tillverkning av rälsfordon 
  30.300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. 
  31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 
  31.021 Tillverkning av köksmöbler 
  31.090 Tillverkning av andra möbler 
  33.160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster 
  33.170 Reparation och underhåll av andra transportmedel 
  95.240 Reparation av möbler och heminredning 
36.120 28.230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer 

och kringutrustning) 
  31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 
  31.012 Tillverkning av kontors- och butiksinredningar 
  95.240 Reparation av möbler och heminredning 
36.130 31.021 Tillverkning av köksmöbler 
  31.022 Tillverkning av köksinredningar 
  31.090 Tillverkning av andra möbler 
36.140 31.090 Tillverkning av andra möbler 
  95.240 Reparation av möbler och heminredning 
36.150 31.030 Tillverkning av madrasser 
36.210 32.110 Prägling av mynt 
36.220 32.120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
36.300 32.200 Tillverkning av musikinstrument 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
  95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
36.400 32.300 Tillverkning av sportartiklar 
  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
36.500 26.400 Tillverkning av hemelektronik 
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  32.400 Tillverkning av spel och leksaker 
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  33.190 Reparation av annan utrustning 
  33.200 Installation av industrimaskiner och -utrustning 
36.610 32.130 Tillverkning av bijouterier o.d. 
36.620 22.190 Annan gummivarutillverkning 
  32.910 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
36.630 13.990 Övrig textilietillverkning 
  15.120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m. 
  16.292 Övrig trävarutillverkning 
  16.293 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
  17.290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
  20.510 Sprängämnestillverkning 
  22.190 Annan gummivarutillverkning 
  22.230 Byggplastvarutillverkning 
  22.290 Annan plastvarutillverkning 
  25.999 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  28.990 Tillverkning av övriga specialmaskiner   
  30.920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon 
  32.990 Diverse övrig tillverkning 
37.100 38.311 Demontering av uttjänta fordon  
  38.312 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning  
  38.319 Demontering av övrig kasserad utrustning  
  38.320 Återvinning av källsorterat material 
37.200 38.311 Demontering av uttjänta fordon  
  38.312 Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning  
  38.319 Demontering av övrig kasserad utrustning  
  38.320 Återvinning av källsorterat material 
40.110 35.110 Generering av elektricitet 
  38.120 Insamling av farligt avfall 
40.120 35.120 Överföring av elektricitet 
40.131 35.130 Distribution av elektricitet 
40.132 35.140 Handel med elektricitet 
40.210 35.210 Framställning av gas 
40.220 35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
  35.230 Handel med gas via rörnät 
40.300 35.300 Försörjning av värme och kyla 
41.001 36.001 Grundvattenförsörjning 
41.002 36.002 Ytvattenförsörjning 
45.110 43.110 Rivning av hus och byggnader 
  43.120 Mark- och grundarbeten 
45.120 43.130 Markundersökning 
45.211 41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
45.212 41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
  42.120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
  42.130 Anläggning av broar och tunnlar 
  42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
  42.220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation  
  42.990 Övriga anläggningsarbeten 
  43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
45.221 43.911 Takarbeten av plåt 
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45.229 43.912 Takarbeten av andra material än plåt 
  43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
45.230 41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
  42.110 Anläggning av vägar och motorvägar 
  42.120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
  42.990 Övriga anläggningsarbeten 
45.240 42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
  42.910 Vattenbyggnad 
  43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
45.250 39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning  
  42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
  43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
45.310 43.210 Elinstallationer 
  43.221 Värme- och sanitetsarbeten 
  43.290 Andra bygginstallationer 
  80.200 Säkerhetssystemtjänster 
45.320 43.290 Andra bygginstallationer 
45.331 43.221 Värme- och sanitetsarbeten 
45.332 43.222 Ventilationsarbeten 
45.333 43.223 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
45.339 43.229 Övriga VVS-arbeten 
45.340 43.210 Elinstallationer 
  43.290 Andra bygginstallationer 
45.410 43.310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
45.420 43.290 Andra bygginstallationer 
  43.320 Byggnadssnickeriarbeten 
45.430 43.330 Golv- och väggbeläggningsarbeten 
45.441 43.341 Måleriarbeten 
45.442 43.342 Glasmästeriarbeten 
45.450 43.390 Annan slutbehandling av byggnader 
  43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 
45.500 43.991 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
50.101 45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon 
  45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
50.102 45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon 
50.103 45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
50.201 45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
  45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
  52.211 Bärgning för landtransport 
50.202 45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
50.203 45.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motor-

cyklar 
50.204 45.204 Däckservice 
50.301 45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motor-

fordon utom motorcyklar 
50.302 45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motor-

cyklar 
50.400 45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och till-

behör 
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50.500 47.300 Specialiserad detaljhandel med drivmedel 
51.110 46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat 
51.120 46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
51.130 46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial 
51.141 46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luft-

fartyg utom kontorsutrustning och datorer 
51.142 46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 
51.150 46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
51.160 46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
51.170 46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 
51.180 46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment 
51.190 46.190 Provisionshandel med blandat sortiment 
51.210 46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
51.220 46.220 Partihandel med blommor och växter 
51.230 46.230 Partihandel med levande djur 
51.240 46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
51.250 46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 
51.310 10.390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grön-

saker 
  46.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
51.320 46.320 Partihandel med kött- och köttvaror 
51.330 46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
51.340 11.010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker 
  11.020 Framställning av vin från druvor 
  46.340 Partihandel med drycker 
51.350 46.350 Partihandel med tobak 
51.360 46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
51.370 46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
51.380 46.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
  46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 
51.390 46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
51.410 46.410 Partihandel med textilier 
51.420 46.420 Partihandel med kläder och skodon 
51.431 46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
51.432 46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
51.433 46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 
  46.521 Partihandel med elektronikkomponenter 
51.434 46.434 Partihandel med elartiklar 
  46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
51.440 46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 
  46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror 
  46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 
51.450 46.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
51.460 46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
51.471 46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
51.472 46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
51.473 46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
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51.479 46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter 
  46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 
  46.480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror 
  46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror 
  46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
  46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 
51.510 46.710 Partihandel med bränslen 
51.520 46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer 
51.530 46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 
  46.732 Partihandel med sanitetsgods 
  46.742 Partihandel med VVS-varor 
51.541 46.741 Partihandel med järnhandelsvaror 
51.542 46.742 Partihandel med VVS-varor 
51.550 46.750 Partihandel med kemiska produkter 
  46.769 Partihandel med övriga insatsvaror 
51.561 46.761 Partihandel med industriförnödenheter 
51.562 46.762 Partihandel med emballage 
51.569 46.769 Partihandel med övriga insatsvaror 
51.571 46.771 Partihandel med uttjänta fordon 
51.572 46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
51.573 46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
51.810 46.620 Partihandel med verktygsmaskiner 
51.820 46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
51.830 46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
51.840 46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
51.851 46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
51.852 46.650 Partihandel med kontorsmöbler 
51.860 46.521 Partihandel med elektronikkomponenter 
51.871 46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
51.872 46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
51.873 46.522 Partihandel med teleprodukter 
51.879 46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 
51.880 46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 
51.900 46.900 Övrig partihandel 
52.111 47.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
52.112 47.112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
52.121 47.191 Annan varuhus- och stormarknadshandel 
52.129 47.199 Övrig detaljhandel med brett sortiment 
52.210 47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 
52.220 47.220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 
52.230 47.230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
52.241 47.241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror  
52.242 47.242 Specialiserad butikshandel med konfektyrer 
52.250 47.250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
52.260 47.260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 
52.271 47.291 Specialiserad butikshandel med hälsokost 
52.279 47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 
  47.299 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
52.310 47.730 Apotekshandel 
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52.320 47.740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 
52.330 47.750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
52.410 47.510 Specialiserad butikshandel med textilier 
52.421 47.711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
52.422 47.712 Specialiserad butikshandel med herrkläder 
52.423 47.713 Specialiserad butikshandel med damkläder 
52.424 47.714 Specialiserad butikshandel med barnkläder 
52.425 47.715 Specialiserad butikshandel med pälsar 
52.431 47.721 Specialiserad butikshandel med skodon  
52.432 47.722 Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
52.441 47.591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 
52.442 47.532 Specialiserad butikshandel med inredningstextilier 
52.443 47.593 Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra 

bosättningsvaror 
52.444 47.594 Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar 
52.451 47.540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hus-

hållsapparater 
52.452 47.430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt video-

utrustning 
52.453 47.630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och 

skivor för musik och bild 
52.454 47.595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter 
52.461 47.521 Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror  
  47.522 Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor 
52.462 47.523 Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker 
52.471 47.610 Specialiserad butikshandel med böcker 
  47.622 Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 
  47.789 Övrig specialiserad butikshandel 
52.472 47.621 Specialiserad butikshandel med tidningar 
52.481 47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 

utom fotoutrustning 
52.482 47.782 Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 
52.483 47.771 Specialiserad butikshandel med ur 
52.484 47.772 Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
52.485 47.641 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar 

och båtar 
  47.642 Specialiserad butikshandel med cyklar 
52.486 47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-

spel 
  47.650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 
52.487 47.761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 

gödselmedel 
52.488 47.762 Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur 
52.491 47.783 Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet 
52.492 47.784 Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken 
52.493 47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-

spel 
52.494 47.420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 
52.495 47.531 Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golv-

beklädnad 
52.496 47.643 Specialiserad butikshandel med båtar 
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52.497 47.592 Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler  
52.499 47.789 Övrig specialiserad butikshandel 
52.501 47.791 Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
52.509 47.792 Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor 
52.611 47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 
52.612 47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 
52.613 47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritids-

utrustning 
52.614 47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra 

mediavaror 
52.615 47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 
52.616 47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 

elektronisk utrustning 
  47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 
52.617 47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 
52.618 47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra 

mediavaror 
  47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 

elektronisk utrustning 
52.619 47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 
  47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 

elektronisk utrustning 
  47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritids-

utrustning 
  47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 
  47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 
52.621 47.810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 
52.629 47.820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 
  47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
52.631 47.793 Auktioner i butik 
  47.917 Auktioner på Internet 
  47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 
  47.994 Auktioner ej i butik eller på Internet 
52.632 47.992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
52.633 47.993 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
52.639 47.999 Övrig detaljhandel ej i butik 
52.710 95.230 Lagning av skodon och lädervaror 
52.720 95.210 Reparation av hemelektronik 
  95.220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och träd-

gård 
52.730 95.250 Reparation av ur och guldsmedsvaror 
52.740 13.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
  43.290 Andra bygginstallationer 
  95.120 Reparation av kommunikationsutrustning 
  95.230 Lagning av skodon och lädervaror 
  95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar 
55.101 55.101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse 
55.102 55.102 Drift av konferensanläggningar 
55.103 55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
  55.202 Stugbyverksamhet m.m. 
55.210 55.201 Vandrarhemsverksamhet 
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55.220 55.300 Campingplatsverksamhet 
55.230 55.202 Stugbyverksamhet m.m. 
  55.300 Campingplatsverksamhet 
  55.900 Annan logiverksamhet 
55.300 56.100 Restaurangverksamhet 
55.400 56.300 Barverksamhet 
55.510 56.291 Drift av personalmatsalar 
55.521 56.294 Cateringverksamhet för transportsektorn 
55.522 56.292 Centralköksverksamhet för sjukhus 
55.523 56.293 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
55.529 56.210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 
  56.299 Övrig cateringverksamhet 
60.100 49.100 Järnvägstransport, passagerartrafik 
  49.200 Järnvägstransport, godstrafik 
  52.219 Övriga stödtjänster till landtransport 
60.211 49.319 Övrig kollektivtrafik 
  49.390 Annan landtransport av passagerare 
60.212 49.311 Linjebussverksamhet 
  49.390 Annan landtransport av passagerare 
60.220 49.320 Taxitrafik 
60.230 49.390 Annan landtransport av passagerare 
60.240 49.410 Vägtransport, godstrafik 
  49.420 Flyttjänster 
60.300 49.500 Transport i rörsystem  
61.101 50.101 Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare 
  50.201 Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods 
  52.220 Stödtjänster till sjötransport 
61.102 50.101 Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare 
  50.102 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare 
  50.201 Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods 
  50.202 Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods 
  52.220 Stödtjänster till sjötransport 
61.200 50.301 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare 
  50.302 Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare 
  50.401 Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods 
  50.402 Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods 
  52.220 Stödtjänster till sjötransport 
62.100 51.101 Reguljär lufttransport av passagerare 
  51.211 Reguljär lufttransport av gods 
62.200 51.102 Icke reguljär lufttransport av passagerare 
  51.212 Icke reguljär lufttransport av gods 
62.300 51.220 Rymdfart 
  52.230 Stödtjänster till lufttransport 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
63.110 52.241 Hamngodshantering 
  52.249 Övrig godshantering 
63.120 52.100 Magasinering och varulagring 
63.210 52.219 Övriga stödtjänster till landtransport 
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63.220 52.220 Stödtjänster till sjötransport 
  52.241 Hamngodshantering 
  85.324 Yrkesförarutbildning m.m. 
63.230 52.230 Stödtjänster till lufttransport 
  52.290 Övriga stödtjänster till transport 
  85.324 Yrkesförarutbildning m.m. 
63.301 79.120 Researrangemang 
63.302 79.110 Resebyråverksamhet 
63.303 79.900 Turist- och bokningsservice 
63.400 52.290 Övriga stödtjänster till transport 
  74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
64.110 53.100 Postbefordran via nationella posten 
  82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 
64.120 53.201 Annan postbefordran 
  53.202 Bud- och kurirverksamhet 
  53.203 Tidningsdistribution 
  82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 
64.201 61.100 Trådbunden telekommunikation 
  61.200 Trådlös telekommunikation 
  61.300 Telekommunikation via satellit 
  61.900 Annan telekommunikation 
64.202 60.100 Sändning av radioprogram 
  60.200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
  61.100 Trådbunden telekommunikation 
  61.200 Trådlös telekommunikation 
  61.300 Telekommunikation via satellit 
64.203 61.100 Trådbunden telekommunikation 
65.110 64.110 Centralbanksverksamhet 
65.120 64.190 Annan monetär finansförmedling 
65.210 64.910 Finansiell leasing 
65.220 64.920 Annan kreditgivning 
  64.999 Diverse övrig finansförmedling 
65.231 64.201 Holdingverksamhet i finansiella koncerner 
  64.991 Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet 
  64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning  
  70.100 Verksamheter som utövas av huvudkontor 
65.232 64.301 Investeringsfonder 
  64.309 Andra fonder och liknande finansiella enheter 
  64.993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och 

sluten krets av ägare 
  64.999 Diverse övrig finansförmedling 
66.011 65.111 Fondanknuten livförsäkring 
  65.200 Återförsäkring 
66.012 65.119 Övrig livförsäkring 
  65.200 Återförsäkring 
66.020 65.200 Återförsäkring 
  65.300 Pensionsfondsverksamhet 
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66.030 65.120 Skadeförsäkring 
  65.200 Återförsäkring 
67.110 66.110 Administrativa tjänster till finansiella marknader 
67.120 66.120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 
  66.190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensions-

fondsverksamhet 
  66.301 Förvaltning av investeringsfonder 
  66.309 Annan fondförvaltning 
67.130 66.120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare 
  66.190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensions-

fondsverksamhet 
67.201 66.220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare 
67.202 66.210 Risk- och skadebedömning 
  66.290 Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
70.110 41.100 Utformning av byggprojekt 
  42.110 Anläggning av vägar och motorvägar 
  42.120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 
  42.130 Anläggning av broar och tunnlar 
  42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  
  42.220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation  
  42.910 Vattenbyggnad 
  42.990 Övriga anläggningsarbeten 
70.120 68.100 Handel med egna fastigheter 
70.201 68.201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 
70.202 68.202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 
70.203 68.203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 
70.204 68.204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar 
70.209 68.209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 
70.310 68.310 Fastighetsförmedling 
70.321 68.320 Fastighetsförvaltning på uppdrag 
70.329 68.320 Fastighetsförvaltning på uppdrag 
  81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster 
71.100 77.110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 
71.210 77.120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 
  77.320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 
  77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
71.220 77.340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 
71.230 77.350 Uthyrning och leasing av flygplan 
71.310 77.310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
71.320 77.320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 
  77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
71.330 77.330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

(inklusive datorer) 
71.340 77.290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 

bruk 
  77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
71.401 77.220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 
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71.402 77.210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 
  77.220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 
  77.290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 

bruk 
  77.350 Uthyrning och leasing av flygplan 
  77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 
72.100 62.020 Datakonsultverksamhet 
72.210 58.210 Utgivning av dataspel 
  58.290 Utgivning av annan programvara 
  62.010 Dataprogrammering 
72.220 62.010 Dataprogrammering 
  62.020 Datakonsultverksamhet 
  62.090 Andra IT- och datatjänster 
72.300 62.030 Datordrifttjänster 
  63.110 Databehandling, hosting o.d. 
72.400 58.110 Bokutgivning 
  58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 
  58.131 Dagstidningsutgivning 
  58.132 Annonstidningsutgivning 
  58.140 Utgivning av tidskrifter 
  58.190 Annan förlagsverksamhet 
  58.210 Utgivning av dataspel 
  58.290 Utgivning av annan programvara 
  59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
  60.100 Sändning av radioprogram 
  60.200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
  62.010 Dataprogrammering 
  63.110 Databehandling, hosting o.d. 
  63.120 Webbportaler 
72.500 33.120 Reparation av maskiner 
  95.110 Reparation av datorer och kringutrustning 
  95.120 Reparation av kommunikationsutrustning 
72.600 62.020 Datakonsultverksamhet 
  62.090 Andra IT- och datatjänster 
73.101 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
73.102 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
73.103 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
73.104 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
73.105 72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 
  72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
  72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
73.201 72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
73.202 72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
73.203 72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
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74.111 69.101 Advokatbyråverksamhet 
  69.102 Juridiska byråers verksamhet m.m. 
74.112 69.103 Patentbyråverksamhet m.m. 
74.120 69.201 Redovisning och bokföring 
  69.202 Revision 
  69.203 Skatterådgivning 
74.130 73.200 Marknads- och opinionsundersökning 
74.140 02.409 Övrig service till skogsbruk 
  70.100 Verksamheter som utövas av huvudkontor 
  70.210 PR och kommunikation 
  70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 
  74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
  85.600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
74.150 64.202 Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 
  70.100 Verksamheter som utövas av huvudkontor 
74.201 71.110 Arkitektverksamhet  
74.202 09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning 
  09.900 Stödtjänster till annan utvinning 
  71.121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 
  71.122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 
  71.123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 
  71.124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 
  71.129 Övrig teknisk konsultverksamhet  
  74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 
  74.203 Press- och övrig fotografverksamhet 
  74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
74.300 71.200 Teknisk provning och analys 
74.401 73.111 Reklambyråverksamhet 
74.402 73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 
74.403 73.112 Direktreklamverksamhet 
74.409 73.119 Övrig reklamverksamhet 
74.501 78.100 Arbetsförmedling och rekrytering 
74.502 78.200 Personaluthyrning 
  78.300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
74.600 74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
  80.100 Säkerhetsverksamhet 
  80.200 Säkerhetssystemtjänster 
  80.300 Spanings- och detektivverksamhet 
74.701 43.390 Annan slutbehandling av byggnader 
  81.210 Lokalvård 
  81.221 Rengöring av byggnader 
  81.290 Annan rengöring 
  96.011 Industri- och institutionstvätt 
  96.012 Konsumenttvätt 
74.702 81.221 Rengöring av byggnader 
  81.290 Annan rengöring 
74.703 81.222 Skorstensfejarverksamhet 
74.811 74.201 Porträttfotoverksamhet 
74.812 74.202 Reklamfotoverksamhet 
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74.813 74.203 Press- och övrig fotografverksamhet 
74.814 74.204 Fotolaboratorieverksamhet 
74.820 82.920 Förpackningsverksamhet 
74.850 74.300 Översättning och tolkning 
  82.110 Kombinerade kontorstjänster  
  82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 
  82.990 Övriga företagstjänster 
74.860 82.200 Callcenterverksamhet 
  82.990 Övriga företagstjänster 
74.871 74.102 Grafisk designverksamhet 
74.872 74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 
  74.103 Inredningsarkitektverksamhet 
  82.990 Övriga företagstjänster 
74.873 82.910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 
74.874 82.300 Arrangemang av kongresser och mässor 
74.879 47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 
  58.110 Bokutgivning 
  58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 
  58.210 Utgivning av dataspel 
  58.290 Utgivning av annan programvara 
  59.130 Film-, video- och TV-programdistribution 
  59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
  63.990 Övriga informationstjänster 
  70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 
  74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
  77.400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med 

undantag för upphovsrättsskyddade verk 
  79.900 Turist- och bokningsservice 
  82.990 Övriga företagstjänster 
  90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 
  90.030 Litterärt och konstnärligt skapande 
  96.040 Kroppsvård 
  96.090 Övriga konsumenttjänster 
75.111 84.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
75.112 84.112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 
75.113 84.113 Skatteförvaltning, indrivning  
75.114 84.114 Samhällelig informationsförsörjning 
75.121 84.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
75.122 84.122 Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
75.123 84.123 Administration av hälso- och sjukvård 
75.124 84.124 Administration av omsorg och socialtjänst 
75.125 84.125 Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
75.131 82.990 Övriga företagstjänster 
  84.131 Administration av infrastrukturprogram 
75.132 84.132 Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
75.133 84.133 Administration av arbetsmarknadsprogram 
75.134 84.139 Administration av andra näringslivsprogram 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Bilaga 1 

Statistiska centralbyrån 359 

(forts.) 

SNI 2002 SNI 2007 Beskrivning SNI 2007 

75.140 81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster 
  84.115 Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster 
  91.012 Arkivverksamhet 
75.211 84.210 Utrikesförvaltning 
75.212 84.210 Utrikesförvaltning 
  88.994 Humanitära insatser 
75.221 84.221 Militärt försvar 
75.222 84.221 Militärt försvar 
75.223 84.221 Militärt försvar 
75.224 84.221 Militärt försvar 
75.225 84.221 Militärt försvar 
  84.222 Gemensam verksamhet för totalförsvaret 
75.226 84.223 Civilt försvar och frivilligförsvar 
75.231 84.231 Åklagarverksamhet 
75.232 84.232 Domstolsverksamhet 
75.233 84.233 Kriminalvård 
75.240 84.240 Polisverksamhet 
75.250 84.250 Brand- och räddningsverksamhet 
75.300 84.300 Obligatorisk socialförsäkring 
80.101 85.100 Förskoleutbildning 
80.102 85.201 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
80.103 85.202 Utbildning inom grundsärskola 
80.210 85.311 Studieförberedande gymnasial utbildning 
80.221 85.321 Gymnasial yrkesutbildning                                                                         
80.222 85.322 Utbildning inom gymnasiesärskola 
80.223 85.323 Annan gymnasial utbildning 
80.301 85.420 Universitets- eller högskoleutbildning 
80.309 85.410 Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola 
80.410 85.324 Yrkesförarutbildning m.m. 
  85.530 Trafikskoleverksamhet 
80.421 85.312 Kommunal vuxenutbildning o.d. 
80.422 85.591 Arbetsmarknadsutbildning 
80.423 85.592 Folkhögskoleutbildning 
80.424 85.593 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
80.425 85.594 Personalutbildning 
80.426 85.521 Kommunala kulturskolans utbildning 
80.427 85.600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet 
80.429 85.324 Yrkesförarutbildning m.m. 
  85.522 Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 
  85.599 Diverse övrig utbildning 
85.111 86.101 Sluten primärvård  
85.112 86.102 Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 
  86.221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 
  86.222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
  87.100 Boende med sjuksköterskevård 
  87.202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med 

missbruksproblem 
  87.203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
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85.113 86.103 Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus 
  86.221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 
  86.222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
  87.201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning 

eller  psykiska funktionshinder  
85.121 86.221 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 
85.122 86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
  86.212 Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård 
  86.222 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
85.130 86.230 Tandläkarverksamhet 
85.141 86.901 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
85.142 86.902 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
85.143 87.100 Boende med sjuksköterskevård 
  87.202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruks-

problem 
  87.203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
  87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
85.144 86.903 Primärvård, ej läkare 
  86.904 Tandhygienistverksamhet 
  86.905 Fysioterapeutisk verksamhet  o.d. 
  86.909 Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare 
85.200 75.000 Veterinärverksamhet  
85.311 87.301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
85.312 87.201 Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning 

eller  psykiska funktionshinder  
  87.302 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för  personer med 

funktionshinder 
85.313 87.202 Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruks-

problem 
  87.901 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala 

problem 
85.315 87.203 Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem 
85.316 87.902 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
85.322 88.910 Dagbarnvård 
85.323 88.991 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem 
85.324 88.993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
85.325 88.994 Humanitära insatser 
85.326 88.995 Drift av flyktingförläggning 
85.327 86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
  88.101 Öppna sociala insatser för äldre personer 
85.328 86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. 
  88.102 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
  88.910 Dagbarnvård 
85.329 88.992 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
90.010 37.000 Avloppsrening 
  39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning  
90.021 38.110 Insamling av icke-farligt avfall 
90.022 38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
90.023 38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
90.024 38.120 Insamling av farligt avfall 
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90.025 38.220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall 
90.026 38.210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 
90.030 38.110 Insamling av icke-farligt avfall 
  39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning  
  81.290 Annan rengöring 
91.111 94.111 Intressebevakning inom branschorganisationer 
91.112 94.112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
91.120 94.120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
91.200 94.200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
91.310 94.910 Verksamhet i religiösa samfund  
91.320 94.920 Verksamhet i politiska organisationer 
91.330 94.990 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
92.110 59.110 Produktion av film, video och TV-program 
  59.120 Efterproduktion av film, video och TV-program 
  59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
92.120 59.130 Film-, video- och TV-programdistribution 
92.130 59.140 Filmvisning 
92.200 59.110 Produktion av film, video och TV-program 
  59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 
  60.100 Sändning av radioprogram 
  60.200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 
92.310 90.010 Artistisk verksamhet 
  90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 
  90.030 Litterärt och konstnärligt skapande 
92.320 79.900 Turist- och bokningsservice 
  90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 
  90.040 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
92.330 93.210 Nöjes- och temaparksverksamhet 
92.340 79.900 Turist- och bokningsservice 
  85.522 Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 
  90.010 Artistisk verksamhet 
  90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet 
  93.290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
92.400 63.910 Nyhetsservice 
  63.990 Övriga informationstjänster 
  74.203 Press- och övrig fotografverksamhet 
  90.030 Litterärt och konstnärligt skapande 
92.511 91.011 Biblioteksverksamhet 
92.512 91.011 Biblioteksverksamhet 
92.513 91.012 Arkivverksamhet 
92.520 90.030 Litterärt och konstnärligt skapande 
  91.020 Museiverksamhet 
  91.030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärd-

heter 
92.530 91.040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
92.611 93.111 Drift av skidsportanläggningar 
92.612 93.112 Drift av golfbanor 
92.613 93.113 Drift av motorbanor 
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92.614 93.114 Drift av trav- och galoppbanor 
92.615 93.119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
92.621 85.510 Sport- och fritidsutbildning 
  93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
  93.199 Övrig sportverksamhet 
92.622 93.191 Tävling med hästar 
92.623 85.510 Sport- och fritidsutbildning 
  93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
  93.199 Övrig sportverksamhet 
  93.290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
92.624 79.900 Turist- och bokningsservice 
  93.199 Övrig sportverksamhet 
92.625 93.119 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
  93.199 Övrig sportverksamhet 
92.710 92.000 Spel- och vadhållningsverksamhet 
92.721 85.510 Sport- och fritidsutbildning 
  93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet 
  93.290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
92.729 01.620 Service till husdjursskötsel 
  78.100 Arbetsförmedling och rekrytering 
  79.900 Turist- och bokningsservice 
  92.000 Spel- och vadhållningsverksamhet 
  93.199 Övrig sportverksamhet 
  93.290 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
93.011 96.011 Industri- och institutionstvätt 
93.012 96.012 Konsumenttvätt 
93.021 96.021 Hårvård 
93.022 96.022 Skönhetsvård 
  96.090 Övriga konsumenttjänster 
93.030 96.030 Begravningsverksamhet 
93.040 85.510 Sport- och fritidsutbildning 
  93.130 Drift av gymanläggningar 
  96.040 Kroppsvård 
93.050 85.510 Sport- och fritidsutbildning 
  96.090 Övriga konsumenttjänster 
95.000 97.000 Förvärvsarbete i hushåll 
96.000 98.100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk 
97.000 98.200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk 
99.000 99.000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
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01.110 01.111 Spannmålsodling m.m. 
  01.115 Odling av jordbruksväxter, blandat 
  01.117 Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
  01.121 Odling av köksväxter på friland 
  01.123 Odling av köksväxter i växthus 
  01.900 Småbruk 
01.120 01.111 Spannmålsodling m.m. 
01.131 01.113 Potatisodling 
  01.115 Odling av jordbruksväxter, blandat 
  01.117 Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
  01.900 Småbruk 
01.132 01.114 Sockerbetsodling 
01.133 01.117 Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
  01.121 Odling av köksväxter på friland 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
01.134 01.123 Odling av köksväxter i växthus 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
01.135 01.122 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
  01.129 Svampodling m.m. 
01.140 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
01.150 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
01.160 01.111 Spannmålsodling m.m. 
01.191 01.124 Odling av prydnadsväxter i växthus 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
01.199 01.111 Spannmålsodling m.m. 
  01.112 Vallodling 
  01.115 Odling av jordbruksväxter, blandat 
  01.117 Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
  01.122 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
  01.900 Småbruk 
01.210 01.131 Frukt- och bärodling 
01.220 01.131 Frukt- och bärodling 
01.230 01.131 Frukt- och bärodling 
01.240 01.131 Frukt- och bärodling 
  01.137 Odling av växter, blandat, mest frukt och bär 
01.250 01.122 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
  01.123 Odling av köksväxter i växthus 
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  01.131 Frukt- och bärodling 
  01.137 Odling av växter, blandat, mest frukt och bär 
01.260 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
  01.131 Frukt- och bärodling 
01.270 01.131 Frukt- och bärodling 
01.280 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
  01.123 Odling av köksväxter i växthus 
  01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
01.290 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
  02.019 Övrigt skogsbruk 
01.301 01.123 Odling av köksväxter i växthus 
  01.124 Odling av prydnadsväxter i växthus 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
01.302 01.111 Spannmålsodling m.m. 
  01.122 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
  01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat  
  01.127 Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
01.410 01.211 Mjölkproduktion 
  01.213 Produktion av mjölk och nötkött, blandat 
  01.217 Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur 
01.420 01.212 Nötköttsproduktion 
  01.213 Produktion av mjölk och nötkött, blandat 
  01.217 Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur 
  01.900 Småbruk 
01.430 01.228 Hästuppfödning m.m. 
01.440 01.259 Uppfödning och skötsel av andra djur 
01.450 01.221 Fåruppfödning 
  01.222 Getuppfödning 
  01.223 Uppfödning av får och getter, blandat 
  01.227 Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter 
  01.900 Småbruk 
01.461 01.231 Smågrisuppfödning 
  01.233 Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat 
  01.237 Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin 
01.462 01.232 Slaktsvinsuppfödning 
  01.233 Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat 
  01.237 Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin 
  01.900 Småbruk 
01.471 01.241 Äggproduktion 
  01.243 Fjäderfäskötsel, blandad drift 
  01.247 Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä 
  01.249 Övrig fjäderfäskötsel 
01.472 01.242 Slaktkycklingsuppfödning 
  01.243 Fjäderfäskötsel, blandad drift 
  01.247 Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä 
  01.249 Övrig fjäderfäskötsel 
  01.900 Småbruk 
01.491 01.251 Renskötsel 
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01.492 01.252 Pälsdjursuppfödning 
  01.254 Uppfödning av sällskapsdjur 
01.499 01.228 Hästuppfödning m.m. 
  01.252 Pälsdjursuppfödning 
  01.253 Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 
  01.259 Uppfödning och skötsel av andra djur 
01.500 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
  01.300 Uppfödning och skötsel av andra djur 
  01.301 Blandat jordbruk, mest växtodling 
  01.302 Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel 
  01.900 Småbruk 
01.610 01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
01.620 01.420 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
01.630 01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
  01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
  01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
01.640 01.111 Spannmålsodling m.m. 
  01.121 Odling av köksväxter på friland 
  01.123 Odling av köksväxter i växthus 
  01.131 Frukt- och bärodling 
  01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
01.700 01.500 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 
02.101 02.011 Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m. 
02.102 02.012 Skogsvård 
02.109 01.129 Svampodling m.m. 
  02.014 Produktion av skogsodlingsmaterial 
  02.019 Övrigt skogsbruk 
02.200 01.111 Spannmålsodling m.m. 
  02.013 Avverkning 
02.300 01.129 Svampodling m.m. 
  01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
  02.019 Övrigt skogsbruk 
02.401 02.021 Virkesmätning 
02.409 02.029 Övrig service till skogsbruk 
  74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
03.111 05.011 Trålfiske i saltvatten 
03.119 05.012 Övrigt saltvattensfiske 
03.120 05.013 Sötvattensfiske 
03.210 05.021 Matfiskodling 
  05.022 Sättfiskodling 
  05.023 Kräftdjursodling 
  05.024 Blötdjursodling 
  05.025 Vattenväxtodling 
03.220 01.253 Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 
  05.021 Matfiskodling 
  05.022 Sättfiskodling 
  05.023 Kräftdjursodling 
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  05.024 Blötdjursodling 
  05.025 Vattenväxtodling 
05.100 10.100 Stenkolsutvinning 
05.200 10.200 Brunkolsutvinning 
06.100 11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
06.200 11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
07.100 13.100 Järnmalmsutvinning 
07.210 12.000 Utvinning av uran- och toriummalm 
07.290 13.200 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 
08.110 14.110 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
  14.120 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit 
  14.130 Brytning av skiffer 
08.120 14.210 Utvinning av sand, grus och berg 
  14.220 Utvinning av lera 
08.910 14.300 Brytning av kemiska mineral 
08.920 10.301 Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 
  10.302 Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 
08.930 14.400 Saltutvinning 
08.990 14.500 Övrig utvinning 
09.100 11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
  11.200 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning 
  74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
09.900 10.100 Stenkolsutvinning 
  10.200 Brunkolsutvinning 
  10.301 Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 
  10.302 Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 
  12.000 Utvinning av uran- och toriummalm 
  13.100 Järnmalmsutvinning 
  13.200 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 
  14.110 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
  14.120 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit 
  14.130 Brytning av skiffer 
  14.210 Utvinning av sand, grus och berg 
  14.220 Utvinning av lera 
  14.300 Brytning av kemiska mineral 
  14.400 Saltutvinning 
  14.500 Övrig utvinning 
  74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
10.111 15.111 Kreatursslakt 
  15.120 Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
10.112 15.112 Styckning av kött 
10.120 15.120 Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
10.130 15.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
10.200 15.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
10.310 15.310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
10.320 15.320 Juice- och safttillverkning 
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10.390 01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
  15.330 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grön-

saker 
  51.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
10.410 01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
  15.410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
  15.420 Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och 

fetter 
10.420 15.430 Matfettstillverkning 
10.511 15.511 Osttillverkning 
10.519 15.512 Annan mejerivarutillverkning 
10.520 15.520 Glasstillverkning 
10.611 15.611 Mjöltillverkning 
10.612 15.612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar 

av kvarnprodukter 
10.620 15.620 Stärkelsetillverkning 
10.710 15.810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
  15.822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
10.721 15.821 Knäckebrödstillverkning 
10.722 15.822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
10.730 15.850 Tillverkning av pastaprodukter 
10.810 15.830 Sockertillverkning 
10.821 15.841 Tillverkning av sockerkonfektyrer 
10.822 15.842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 
10.830 15.860 Framställning av te och kaffe 
10.840 14.400 Saltutvinning 
  15.870 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
10.850 15.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
  15.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
  15.330 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och 

grönsaker 
  15.810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
  15.822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
  15.850 Tillverkning av pastaprodukter 
10.860 15.880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat 
10.890 15.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
  15.620 Stärkelsetillverkning 
  15.810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
  15.822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
  15.890 Framställning av andra livsmedel 
10.910 15.710 Framställning av beredda fodermedel 
10.920 15.720 Framställning av mat till sällskapsdjur 
11.010 15.910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker 
  15.920 Framställning av råsprit ur jästa råvaror 
  51.340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
11.020 01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
  15.930 Framställning av vin 
  51.340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
11.030 15.940 Framställning av cider och andra fruktviner 
11.040 15.950 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
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11.050 15.960 Framställning av öl 
11.060 15.970 Framställning av malt 
11.070 15.980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker 
12.000 16.000 Tobaksvarutillverkning 
13.100 17.110 Tillverkning av garn av bomullstyp 
  17.120 Tillverkning av garn av kardgarnstyp 
  17.130 Tillverkning av garn av kamgarnstyp 
  17.140 Tillverkning av garn av lingarnstyp 
  17.150 Tillverkning av garn av silketyp 
  17.160 Sytrådstillverkning 
  17.170 Annan garntillverkning 
13.200 17.210 Tillverkning av bomullsvävnader o.d. 
  17.220 Tillverkning av kardgarnsvävnader o.d. 
  17.230 Tillverkning av kamgarnsvävnader o.d. 
  17.240 Tillverkning av sidenvävnader o.d. 
  17.250 Annan vävnadstillverkning 
  18.300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
13.300 17.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
  18.240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
13.910 17.600 Tillverkning av trikåväv 
  18.300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
13.921 17.401 Sömnad av gardiner 
  17.402 Sömnad av sängkläder och linnevaror 
13.922 17.403 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
13.930 17.510 Tillverkning av mattor 
13.940 17.520 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
13.950 17.530 Tillverkning av bondad duk 
13.960 17.541 Tillverkning av band och snörmakerier 
  17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
13.990 17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
14.110 18.100 Tillverkning av läderkläder 
14.120 18.210 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
14.130 18.221 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för män och pojkar 
  18.222 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 
14.140 18.231 Tillverkning av skjortor och underkläder för män och pojkar 
  18.232 Tillverkning av blusar och skjortor för kvinnor och flickor 
  18.233 Tillverkning av gördlar, bysthållare, korsetter o.d. 
  18.234 Tillverkning av andra underkläder för kvinnor och flickor 
14.190 17.710 Tillverkning av strumpor 
  18.240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
14.200 18.300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
14.310 17.710 Tillverkning av strumpor 
14.390 17.720 Tillverkning av tröjor, koftor o.d. 
15.110 18.300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
  19.100 Garvning och annan läderberedning 
15.120 19.200 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
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15.200 19.300 Tillverkning av skodon 
16.101 02.013 Avverkning 
  20.101 Sågning 
16.102 20.102 Hyvling 
16.103 20.103 Träimpregnering 
16.210 20.201 Tillverkning av fanér, kryssfanér och lamellträ 
  20.202 Tillverkning av spånskivor 
  20.203 Tillverkning av träfiberskivor 
16.220 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
16.231 20.301 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
16.232 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
16.233 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
16.239 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
16.240 20.400 Träförpackningstillverkning 
16.291 20.101 Sågning 
16.292 19.300 Tillverkning av skodon 
  20.510 Övrig trävarutillverkning 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
16.293 20.520 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
17.111 21.111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa 
17.112 21.112 Sulfatmassatillverkning 
17.113 21.113 Sulfitmassatillverkning 
17.121 21.121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper 
17.122 21.122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 
17.123 21.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
17.129 21.129 Övrig tillverkning av papper och papp 
17.211 21.211 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 
17.219 21.219 Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar 
17.220 17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
  21.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
17.230 21.230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
  22.222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
17.240 21.240 Tapettillverkning 
17.290 21.250 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
18.110 22.210 Tryckning av dagstidningar 
18.121 22.221 Tryckning av tidskrifter 
18.122 21.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
  21.250 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
  22.222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
18.130 22.240 Grafisk verksamhet före tryckning 
  22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
18.140 22.230 Bokbindning  
  22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
18.200 22.310 Reproduktion av ljudinspelningar 
  22.320 Reproduktion av videoinspelningar 
  22.330 Reproduktion av data och datorprogram 
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19.100 23.100 Tillverkning av stenkolsprodukter 
  24.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
19.200 10.100 Stenkolsutvinning 
  10.200 Brunkolsutvinning 
  10.302 Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 
  23.200 Petroleumraffinering 
20.110 24.110 Industrigasframställning 
20.120 24.120 Tillverkning av färgämnen 
20.130 23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
  24.130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
20.140 15.920 Framställning av råsprit ur jästa råvaror 
  24.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
20.150 10.301 Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 
  14.500 Övrig utvinning 
  24.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
20.160 24.160 Basplastframställning 
20.170 24.170 Tillverkning av syntetiskt basgummi 
20.200 24.200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska 

produkter 
20.300 24.300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
20.410 24.510 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
20.420 24.510 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
  24.520 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
20.510 24.610 Sprängämnestillverkning 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
20.520 24.620 Tillverkning av lim och gelatin 
20.530 24.630 Tillverkning av eteriska oljor 
20.590 24.620 Tillverkning av lim och gelatin 
  24.640 Tillverkning av fotokemiska produkter 
  24.660 Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer 
20.600 24.700 Konstfibertillverkning 
21.100 24.410 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
21.200 17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
  23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
  24.420 Tillverkning av läkemedel 
22.110 25.110 Tillverkning av däck och slangar 
  25.120 Regummering 
22.190 19.300 Tillverkning av skodon 
  25.130 Annan gummivarutillverkning 
  36.620 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
22.210 25.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
22.220 25.220 Plastförpackningstillverkning 
22.230 25.230 Byggplastvarutillverkning 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
22.290 19.300 Tillverkning av skodon 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
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23.110 26.110 Framställning av planglas 
23.120 26.120 Bearbetning av planglas 
23.130 26.131 Tillverkning av buteljer och glasförpackningar 
  26.132 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 
23.140 26.140 Tillverkning av glasfiber 
23.190 26.150 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror 
23.200 26.260 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 
23.310 26.300 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
23.320 26.400 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
23.410 26.210 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
23.420 26.220 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
23.430 26.230 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
23.440 26.240 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
23.490 26.250 Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för 

byggändamål 
23.510 26.510 Tillverkning av cement 
23.520 26.520 Tillverkning av kalk 
  26.530 Tillverkning av gips 
23.610 26.611 Tillverkning av lättbetongvaror 
  26.619 Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 
23.620 26.620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
23.630 26.630 Tillverkning av fabriksblandad betong 
23.640 26.640 Tillverkning av murbruk 
23.650 26.650 Tillverkning av fibercementvaror 
23.690 26.660 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
23.701 26.701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads-

ändamål 
23.709 26.709 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnads-

ändamål 
23.910 26.810 Slipmedelstillverkning 
23.991 26.821 Tillverkning av varor av sten- och mineralull 
23.999 26.829 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
24.100 27.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar  
24.200 27.220 Tillverkning av stålrör 
24.310 27.310 Tillverkning av kalldragen stålstång 
24.320 27.320 Tillverkning av kallvalsade stålband 
24.330 27.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
  28.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
24.340 27.340 Tillverkning av dragen ståltråd 
24.410 27.410 Framställning av ädla metaller 
24.420 27.420 Framställning av aluminium 
24.430 27.430 Framställning av bly, zink och tenn 
24.440 27.440 Framställning av koppar 
24.450 27.450 Framställning av andra metaller 
24.460 23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
24.510 27.210 Tillverkning av gjutjärnsrör 
  27.510 Gjutning av järn 
24.520 27.520 Gjutning av stål 
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24.530 27.530 Gjutning av lättmetall 
24.540 27.540 Gjutning av andra metaller 
25.110 28.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
25.120 28.120 Tillverkning av byggnadselement av metall 
25.210 28.220 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och hushålls-

apparater 
25.290 28.210 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
25.300 28.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
25.400 29.600 Tillverkning av vapen och ammunition 
25.500 28.400 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
25.610 28.510 Beläggning och överdragning av metall 
  28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
25.620 28.520 Metallegoarbeten 
25.710 28.610 Tillverkning av bestick 
  28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
25.720 28.630 Tillverkning av lås och gångjärn 
  30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
25.730 28.621 Tillverkning av formverktyg 
  28.622 Tillverkning av skärverktyg 
  28.629 Tillverkning av övriga verktyg och redskap 
  29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
25.910 28.710 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
25.920 28.720 Tillverkning av lättmetallförpackningar 
25.930 28.730 Tillverkning av metalltrådvaror 
  28.740 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
25.940 28.740 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
25.991 28.751 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för bygg-

ändamål 
25.999 28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
26.110 24.660 Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
  31.300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
  32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
26.120 32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
26.200 30.010 Tillverkning av kontorsmaskiner 
  30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
26.300 31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  32.200 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni 

och trådtelegrafi 
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  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 
och återgivning av ljud och videosignaler 

  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 
navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 

26.400 32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 
och återgivning av ljud och videosignaler 

  36.500 Tillverkning av spel och leksaker 
26.510 31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
26.520 33.500 Urtillverkning 
26.600 32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
26.700 32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
26.800 24.650 Tillverkning av inspelningsmedier 
27.110 31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
27.120 31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
27.200 31.400 Batteri- och ackumulatortillverkning 
27.310 31.300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
27.320 25.240 Annan plastvarutillverkning 
  31.300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
27.330 25.230 Byggplastvarutillverkning 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
27.400 31.501 Tillverkning av belysningsarmatur 
  31.502 Glödlamps- och lysrörstillverkning 
  31.610 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
27.510 29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
  29.711 Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
27.520 29.720 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
27.900 29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
  31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
  31.300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
28.110 29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
  29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
  34.300 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
28.120 29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
  29.130 Tillverkning av kranar och ventiler 
28.130 29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
28.140 29.130 Tillverkning av kranar och ventiler 
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28.150 29.140 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
28.210 29.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och hushålls-

apparater 
  29.720 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
28.220 29.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
28.230 30.010 Tillverkning av kontorsmaskiner 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
  36.120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
28.240 29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
28.250 29.230 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
  35.110 Byggande och reparation av fartyg 
28.290 29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
28.300 29.310 Tillverkning av traktorer 
  29.320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
  29.530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
28.410 28.622 Tillverkning av skärverktyg 
  29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
28.490 28.622 Tillverkning av skärverktyg 
  29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
28.910 29.510 Tillverkning av maskiner för metallurgi 
28.920 28.622 Tillverkning av skärverktyg 
  29.520 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
  34.100 Motorfordonstillverkning 
28.930 29.530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
28.940 29.540 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror 
  29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
28.950 29.550 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
28.960 29.561 Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 
28.990 29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
  35.300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Bilaga 2 

Statistiska centralbyrån 375 

(forts.) 

SNI 2007 SNI 2002 Beskrivning SNI 2002 

  36.500 Tillverkning av spel och leksaker 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
29.101 34.100 Motorfordonstillverkning 
29.102 34.100 Motorfordonstillverkning 
29.200 34.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
29.310 31.610 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon 
29.320 34.300 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
30.110 35.110 Byggande och reparation av fartyg 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
30.120 35.120 Byggande och reparation av fritidsbåtar 
30.200 31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  35.200 Tillverkning av rälsfordon 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
30.300 29.600 Tillverkning av vapen och ammunition 
  35.300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
30.400 29.600 Tillverkning av vapen och ammunition 
30.910 34.100 Motorfordonstillverkning 
  35.410 Tillverkning av motorcyklar 
30.920 35.420 Tillverkning av cyklar 
  35.430 Tillverkning av invalidfordon 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
30.990 35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
31.011 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
  36.120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
31.012 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  36.120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
31.021 36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
  36.130 Tillverkning av andra köksmöbler 
31.022 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  36.130 Tillverkning av andra köksmöbler 
31.030 36.150 Tillverkning av madrasser 
31.090 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
  36.130 Tillverkning av andra köksmöbler 
  36.140 Tillverkning av andra möbler 
32.110 36.210 Prägling av mynt  
32.120 33.500 Urtillverkning 
  36.220 Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
32.130 33.500 Urtillverkning 
  36.610 Tillverkning av bijouterivaror 
32.200 36.300 Tillverkning av musikinstrument 
32.300 19.300 Tillverkning av skodon 
  36.400 Tillverkning av sportartiklar 
32.400 36.500 Tillverkning av spel och leksaker 



Bilaga 2 Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 

376 Statistiska centralbyrån 

(forts.) 

SNI 2007 SNI 2002 Beskrivning SNI 2002 

32.501 17.403 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
  24.420 Tillverkning av läkemedel 
  25.130 Annan gummivarutillverkning 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
32.502 33.102 Tillverkning av tandproteser 
32.910 36.620 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
32.990 18.100 Tillverkning av läderkläder 
  18.210 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
  18.240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  19.200 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
  20.510 Övrig trävarutillverkning 
  20.520 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
  22.110 Bokutgivning 
  25.130 Annan gummivarutillverkning 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
  36.630 Diverse annan tillverkning 
33.110 28.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
  28.120 Tillverkning av byggnadselement av metall 
  28.210 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
  28.220 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  28.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för 

centraluppvärmning 
  28.610 Tillverkning av bestick 
  28.621 Tillverkning av formverktyg 
  28.622 Tillverkning av skärverktyg 
  28.629 Tillverkning av övriga verktyg och redskap 
  28.630 Tillverkning av lås och gångjärn 
  28.710 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
  28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
  29.600 Tillverkning av vapen och ammunition 
  34.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
  35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
33.120 28.520 Metallegoarbeten 
  29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
  29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
  29.130 Tillverkning av kranar och ventiler 
  29.140 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
  29.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
  29.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  29.230 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
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  29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  29.310 Tillverkning av traktorer 
  29.320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
  29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
  29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
  29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
  29.510 Tillverkning av maskiner för metallurgi 
  29.520 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
  29.530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
  29.540 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror 
  29.550 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
  29.561 Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 
  29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
  30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
  72.500 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
33.130 29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
  33.500 Urtillverkning 
33.140 29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 
  31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
  31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
33.150 29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
  35.110 Byggande och reparation av fartyg 
  35.120 Byggande och reparation av fritidsbåtar 
33.160 35.300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
33.170 29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
  35.200 Tillverkning av rälsfordon 
  35.430 Tillverkning av invalidfordon 
  35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
  36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
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33.190 17.403 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
  17.520 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
  17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
  20.400 Träförpackningstillverkning 
  20.510 Övrig trävarutillverkning 
  25.130 Annan gummivarutillverkning 
  25.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
  25.240 Annan plastvarutillverkning 
  26.150 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror 
  26.400 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
  26.810 Slipmedelstillverkning 
  36.300 Tillverkning av musikinstrument 
  36.400 Tillverkning av sportartiklar 
  36.500 Tillverkning av spel och leksaker 
33.200 25.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
  26.150 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror 
  26.400 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
  26.810 Slipmedelstillverkning 
  28.210 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
  28.220 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  28.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för central-

uppvärmning 
  28.710 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
  29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
  29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
  29.130 Tillverkning av kranar och ventiler 
  29.140 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
  29.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
  29.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  29.230 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för 

hushåll 
  29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
  29.320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
  29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
  29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
  29.510 Tillverkning av maskiner för metallurgi 
  29.520 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
  29.530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
  29.540 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 

lädervaror 
  29.550 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
  29.561 Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 
  29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
  29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och hushålls-

apparater 
  30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
  31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
  32.200 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni 

och trådtelegrafi 
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  33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
  33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, 

navigering och andra ändamål utom industriell processtyrning 
  33.300 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 
  33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
  33.500 Urtillverkning 
  36.300 Tillverkning av musikinstrument 
  36.400 Tillverkning av sportartiklar 
  36.500 Tillverkning av spel och leksaker 
35.110 40.110 Generering av elektricitet 
35.120 40.120 Överföring av elektricitet 
35.130 40.131 Distribution av elektricitet 
35.140 40.132 Handel med elektricitet 
35.210 40.210 Framställning av gas 
35.220 40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
35.230 40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
35.300 15.980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker 
  40.300 Ång- och hetvattenförsörjning m.m. 
36.001 41.001 Grundvattenförsörjning 
36.002 41.002 Ytvattenförsörjning 
37.000 90.010 Avloppsrening 
38.110 90.021 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
  90.030 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
38.120 23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
  40.110 Generering av elektricitet 
  90.024 Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt 

avfall 
38.210 14.500 Övrig utvinning 
  24.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
  90.022 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
  90.023 Deponering av icke miljöfarligt avfall 
  90.026 Övrig avfallshantering 
38.220 23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
  90.025 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
38.311 37.100 Återvinning av skrot och avfall av metall 
  37.200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
38.312 37.100 Återvinning av skrot och avfall av metall 
  37.200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
38.319 35.110 Byggande och reparation av fartyg 
  37.100 Återvinning av skrot och avfall av metall 
  37.200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
38.320 37.100 Återvinning av skrot och avfall av metall 
  37.200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
39.000 23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
  45.250 Andra bygg- och anläggningsarbeten 
  90.010 Avloppsrening 
  90.030 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
41.100 70.110 Markexploatering 
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41.200 20.301 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
  25.230 Byggplastvarutillverkning 
  28.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
  45.211 Byggande av hus 
  45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  45.230 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
42.110 45.230 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
  70.110 Markexploatering 
42.120 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  45.230 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
  70.110 Markexploatering 
42.130 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  70.110 Markexploatering 
42.210 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  45.240 Vattenbyggnad 
  45.250 Andra bygg- och anläggningsarbeten 
  70.110 Markexploatering 
42.220 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  70.110 Markexploatering 
42.910 45.240 Vattenbyggnad 
  70.110 Markexploatering 
42.990 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  45.230 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
  70.110 Markexploatering 
43.110 45.110 Rivning av hus; markarbeten 
43.120 45.110 Rivning av hus; markarbeten 
43.130 45.120 Markundersökning 
43.210 45.310 Elinstallationer 
  45.340 Andra bygginstallationer 
43.221 45.310 Elinstallationer 
  45.331 Värme- och sanitetsarbeten 
43.222 45.332 Ventilationsarbeten 
43.223 45.333 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
43.229 45.339 Övriga VVS-arbeten 
43.290 29.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
  45.310 Elinstallationer 
  45.320 Isoleringsarbeten 
  45.340 Andra bygginstallationer 
  45.420 Byggnadssnickeriarbeten 
  52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
43.310 45.410 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
43.320 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  25.230 Byggplastvarutillverkning 
  28.120 Tillverkning av byggnadselement av metall 
  45.420 Byggnadssnickeriarbeten 
43.330 45.430 Golv- och väggbeläggningsarbeten 
43.341 45.441 Måleriarbeten 
43.342 45.442 Glasmästeriarbeten 
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43.390 45.450 Annan slutbehandling av byggnader 
  74.701 Lokalvård 
43.911 45.221 Takarbeten av plåt 
43.912 20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
  45.229 Övriga takarbeten 
43.991 45.500 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
43.999 45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
  45.229 Övriga takarbeten 
  45.240 Vattenbyggnad 
  45.250 Andra bygg- och anläggningsarbeten 
  45.450 Annan slutbehandling av byggnader 
45.110 50.101 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
  50.102 Handel med personbilar 
45.191 50.101 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
45.192 50.103 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
45.201 34.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon 

och påhängsvagnar 
  50.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
45.202 50.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
  50.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
45.203 50.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom 

motorcyklar 
45.204 50.204 Däckservice 
45.310 50.301 Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 

utom motorcyklar 
45.320 50.302 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
45.400 50.400 Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör 
46.110 51.110 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat 
46.120 51.120 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
46.130 51.130 Agenturhandel med virke och byggmaterial 
46.141 51.141 Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 

luftfartyg, utom kontorsutrustning och datorer 
46.142 51.142 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 
46.150 51.150 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
46.160 51.160 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
46.170 51.170 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
46.180 51.180 Agenturhandel med annat specialsortiment 
46.190 51.190 Agenturhandel med blandat sortiment 
46.210 51.210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
  51.250 Partihandel med råtobak 
46.220 51.220 Partihandel med blommor och växter 
46.230 51.230 Partihandel med levande djur 
46.240 51.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
46.310 51.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
  51.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk-, skal- och blötdjur 
46.320 51.320 Partihandel med kött och köttvaror 
46.330 51.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
46.340 51.340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
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46.350 51.350 Partihandel med tobak 
46.360 51.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
46.370 51.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
46.380 51.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk-, skal- och blötdjur 
46.390 51.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
46.410 51.410 Partihandel med textilier 
46.420 51.420 Partihandel med kläder och skodon 
46.431 51.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
46.432 51.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
46.433 51.433 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband 

samt dvd-, cd- och grammofonskivor 
46.434 51.434 Partihandel med elartiklar 
46.435 51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
46.440 51.440 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
46.450 51.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
46.460 51.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
46.470 51.434 Partihandel med elartiklar 
  51.471 Partihandel med möbler för hemmet 
  51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
46.480 51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
46.491 51.472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
46.492 51.473 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
46.499 51.440 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
  51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
46.510 51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
  51.840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
46.521 51.433 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband 

samt dvd-, cd- och grammofonskivor 
  51.860 Partihandel med elektronikkomponenter 
46.522 51.873 Partihandel med teleprodukter  
46.610 51.880 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
46.620 51.810 Partihandel med verktygsmaskiner 
46.630 51.820 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
46.640 51.830 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
46.650 51.852 Partihandel med kontorsmöbler 
46.660 51.851 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
46.691 51.871 Partihandel med mät- och precisionsinstrument  
46.692 51.872 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
46.699 51.879 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
46.710 51.510 Partihandel med bränslen 
46.720 51.520 Partihandel med metaller och metallmalmer 
46.731 51.440 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
  51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
  51.530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
46.732 51.530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
46.741 51.541 Partihandel med järnhandelsvaror 
46.742 51.530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
  51.542 Partihandel med VVS-armatur 
46.750 51.550 Partihandel med kemiska produkter 
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46.761 51.561 Partihandel med industriförnödenheter 
46.762 51.562 Partihandel med emballage 
46.769 51.550 Partihandel med kemiska produkter 
  51.569 Partihandel med övriga insatsvaror 
46.771 51.571 Partihandel med uttjänta fordon 
46.772 51.572 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
46.773 51.573 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
46.900 51.900 Övrig partihandel 
47.111 52.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
47.112 52.112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
47.191 52.121 Annan varuhus- och stormarknadshandel 
47.199 52.129 Övrig detaljhandel med brett sortiment 
47.210 52.210 Butikshandel med frukt och grönsaker 
  52.279 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
47.220 52.220 Butikshandel med kött och charkuterier 
47.230 52.230 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
47.241 52.241 Butikshandel med bröd och konditorivaror 
47.242 52.242 Butikshandel med konfektyrer 
47.250 52.250 Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
47.260 52.260 Tobakshandel 
47.291 52.271 Butikshandel med hälsokost 
47.299 52.279 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
47.300 50.500 Detaljhandel med drivmedel 
47.410 52.486 Butikshandel med spel och leksaker 
  52.493 Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 
47.420 52.494 Butikshandel med telekommunikationsutrustning 
47.430 52.452 Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
47.510 52.410 Butikshandel med textilier 
47.521 52.461 Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor 
47.522 52.461 Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor 
47.523 52.462 Butikshandel med färger, fernissor och lacker 
47.531 52.495 Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar 
47.532 52.442 Butikshandel med inredningstextilier 
47.540 52.451 Butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
47.591 52.441 Butikshandel med möbler för hemmet 
47.592 52.497 Butikshandel med kontorsmöbler 
47.593 52.443 Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 
47.594 52.444 Butikshandel med belysningsartiklar 
47.595 52.454 Butikshandel med musikinstrument och noter 
47.610 52.471 Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror 
47.621 52.472 Butikshandel med tidningar och tidskrifter 
47.622 52.471 Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror 
47.630 52.453 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband 

samt dvd-, cd- och grammofonskivor 
47.641 52.485 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
47.642 52.485 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
47.643 52.496 Detaljhandel med båtar och båttillbehör 
47.650 52.486 Butikshandel med spel och leksaker 
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47.711 52.421 Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
47.712 52.422 Butikshandel med herrkläder 
47.713 52.423 Butikshandel med damkläder 
47.714 52.424 Butikshandel med barnkläder 
47.715 52.425 Butikshandel med pälsar 
47.721 52.431 Butikshandel med skodon 
47.722 52.432 Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
47.730 52.310 Apotekshandel 
47.740 52.320 Butikshandel med sjukvårdsartiklar 
47.750 52.330 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
47.761 52.487 Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 
47.762 52.488 Butikshandel med smådjur 
47.771 52.483 Butikshandel med ur 
47.772 52.484 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 
47.781 52.481 Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning 
47.782 52.482 Butikshandel med fotoutrustning 
47.783 52.491 Butikshandel med konst; galleriverksamhet 
47.784 52.492 Butikshandel med mynt och frimärken 
47.789 52.471 Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror 
  52.499 Övrig specialiserad butikshandel 
47.791 52.501 Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
47.792 52.509 Butikshandel med övriga begagnade varor 
47.793 52.631 Provisionshandel 
47.810 52.621 Torg- och marknadshandel med livsmedel 
47.820 52.629 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
47.890 52.629 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
47.911 52.611 Postorderhandel med brett sortiment 
  52.617 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
47.912 52.612 Postorderhandel med textilier och konfektion 
  52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
47.913 52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
  52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
47.914 52.616 Postorderhandel med övriga varor 
  52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
  52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
47.915 52.613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
  52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
47.916 52.615 Postorderhandel med bosättningsvaror 
  52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
47.917 52.631 Provisionshandel 
47.919 52.616 Postorderhandel med övriga varor 
  52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
47.991 52.631 Provisionshandel 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
47.992 52.632 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
47.993 52.633 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
47.994 52.631 Provisionshandel 
47.999 52.639 Övrig detaljhandel, ej i butik 
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49.100 60.100 Järnvägstransport 
49.200 60.100 Järnvägstransport 
49.311 60.212 Linjebussverksamhet 
49.319 60.211 Kollektivtrafikverksamhet 
49.320 60.220 Taxitrafik 
49.390 60.211 Kollektivtrafikverksamhet 
  60.212 Linjebussverksamhet 
  60.230 Annan landtransport av passagerare 
49.410 60.240 Vägtransport av gods 
49.420 60.240 Vägtransport av gods 
49.500 60.300 Transporter i rörsystem 
50.101 61.101 Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart 
  61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
50.102 61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
50.201 61.101 Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart 
  61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
50.202 61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
50.301 61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
50.302 61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
50.401 61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
50.402 61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
51.101 62.100 Reguljär lufttransport 
51.102 62.200 Icke reguljär lufttransport 
51.211 62.100 Reguljär lufttransport 
51.212 62.200 Icke reguljär lufttransport 
51.220 62.300 Rymdfart 
52.100 63.120 Varulagring och magasinering 
52.211 50.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
52.219 11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
  60.100 Järnvägstransport 
  63.210 Övriga stödtjänster till landtransport 
52.220 11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
  35.110 Byggande och reparation av fartyg 
  61.101 Färjetrafik över hav eller i kustsjöfart 
  61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
  61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
  63.220 Övriga stödtjänster till sjöfart 
52.230 62.300 Rymdfart 
  63.230 Övriga stödtjänster till luftfart 
52.241 63.110 Godshantering 
  63.220 Övriga stödtjänster till sjöfart 
52.249 63.110 Godshantering 
52.290 63.230 Övriga stödtjänster till luftfart 
  63.400 Annan transportförmedling 
53.100 64.110 Postbefordran via nationella posten 
53.201 64.120 Annan postbefordran 
53.202 64.120 Annan postbefordran 
53.203 64.120 Annan postbefordran 
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55.101 55.101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse  
55.102 55.102 Drift av konferensanläggningar 
55.103 55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
55.201 55.210 Vandrarhemsverksamhet m.m. 
55.202 55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
  55.230 Stugbyverksamhet m.m. 
55.300 55.220 Campingplatsverksamhet m.m. 
  55.230 Stugbyverksamhet m.m. 
55.900 55.230 Stugbyverksamhet m.m. 
56.100 55.300 Restaurangverksamhet 
56.210 55.529 Övrig catering 
56.291 55.510 Drift av personalmatsalar 
56.292 55.522 Centralköksverksamhet för sjukhus 
56.293 55.523 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
56.294 55.521 Catering för transportsektorn 
56.299 55.529 Övrig catering 
56.300 55.400 Barverksamhet 
58.110 22.110 Bokutgivning 
  72.400 Databasverksamhet 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
58.120 22.110 Bokutgivning 
  22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
  72.400 Databasverksamhet 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
58.131 22.121 Dagstidningsutgivning 
  72.400 Databasverksamhet 
58.132 22.122 Annonstidningsutgivning 
  72.400 Databasverksamhet 
58.140 22.130 Utgivning av tidskrifter 
  72.400 Databasverksamhet 
58.190 22.150 Annan förlagsverksamhet 
  22.222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
  22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
  72.400 Databasverksamhet 
58.210 72.210 Utgivning av programvara 
  72.400 Databasverksamhet 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
58.290 72.210 Utgivning av programvara 
  72.400 Databasverksamhet 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
59.110 92.110 Film- och videoproduktion 
  92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
59.120 92.110 Film- och videoproduktion 
59.130 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.120 Film- och videodistribution 
59.140 92.130 Filmvisning 
59.200 22.140 Utgivning av ljudinspelningar 
  72.400 Databasverksamhet 
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  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.110 Film- och videoproduktion 
  92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
60.100 64.202 Radiering 
  72.400 Databasverksamhet 
  92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
60.200 64.202 Radiering 
  72.400 Databasverksamhet 
  92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
61.100 64.201 Nätdrift 
  64.202 Radiering 
  64.203 Kabel-TV-drift 
61.200 64.201 Nätdrift 
  64.202 Radiering 
61.300 64.201 Nätdrift 
  64.202 Radiering 
61.900 64.201 Nätdrift 
62.010 72.210 Utgivning av programvara 
  72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
  72.400 Databasverksamhet 
62.020 72.100 Konsultverksamhet avseende maskinvara 
  72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
  72.600 Övrig datoranknuten verksamhet 
62.030 72.300 Databehandling 
62.090 30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
  72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
  72.600 Övrig datoranknuten verksamhet 
63.110 72.300 Databehandling 
  72.400 Databasverksamhet 
63.120 72.400 Databasverksamhet 
63.910 92.400 Nyhetsservice 
63.990 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.400 Nyhetsservice 
64.110 65.110 Centralbanksverksamhet 
64.190 65.120 Bankverksamhet utom centralbankverksamhet 
64.201 65.231 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
64.202 74.150 Holdingverksamhet 
64.301 65.232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 
64.309 65.232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 
64.910 65.210 Finansiell leasing 
64.920 65.220 Annan kreditgivning 
64.991 65.231 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
64.992 65.231 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
64.993 65.232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 
64.999 65.220 Annan kreditgivning 
  65.232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 
65.111 66.011 Fondanknuten livförsäkring 
65.119 66.012 Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 
65.120 66.030 Skadeförsäkring 
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65.200 66.011 Fondanknuten livförsäkring 
  66.012 Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 
  66.020 Pensionsfonders och understödsföreningars verksamhet 
  66.030 Skadeförsäkring 
65.300 66.020 Pensionsfonders och understödsföreningars verksamhet 
66.110 67.110 Administrativa tjänster till finansiella marknader 
66.120 67.120 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
  67.130 Andra stödtjänster till finansförmedling 
66.190 67.120 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
  67.130 Andra stödtjänster till finansförmedling 
66.210 67.202 Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
66.220 67.201 Försäkringsmäklarverksamhet 
66.290 67.202 Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
66.301 67.120 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
66.309 67.120 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
68.100 70.120 Handel med egna fastigheter 
68.201 70.201 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder 
68.202 70.202 Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler 
68.203 70.203 Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler 
68.204 70.204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar 
68.209 70.209 Övrig fastighetsförvaltning 
68.310 70.310 Fastighetsförmedling 
68.320 70.321 Förvaltning i rikskooperativ regi 
  70.329 Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 
69.101 74.111 Juridisk verksamhet utom patent- och copyrightfrågor 
69.102 74.111 Juridisk verksamhet utom patent- och copyrightfrågor 
69.103 74.112 Rådgivning och handläggning av patent- och copyrightfrågor 
69.201 74.120 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
69.202 74.120 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
69.203 74.120 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
70.100 65.231 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 
  74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
  74.150 Holdingverksamhet 
70.210 74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
70.220 05.011 Trålfiske i saltvatten 
  74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
71.110 74.201 Arkitektverksamhet 
71.121 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
71.122 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
71.123 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
71.124 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
71.129 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
71.200 01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
  74.300 Teknisk provning och analys 
72.110 73.101 Naturvetenskaplig forskning och utveckling 
  73.102 Teknisk forskning och utveckling 
  73.103 Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 
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  73.104 Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 
  73.105 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i natur-

vetenskap och teknik 
72.190 62.300 Rymdfart 
  73.101 Naturvetenskaplig forskning och utveckling 
  73.102 Teknisk forskning och utveckling 
  73.103 Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 
  73.104 Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 
  73.105 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i natur-

vetenskap och teknik 
72.200 73.105 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i natur-

vetenskap och teknik 
  73.201 Samhällsvetenskaplig forskning och utveckling 
  73.202 Humanistisk forskning och utveckling 
  73.203 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhälls-

vetenskap och humaniora 
73.111 74.401 Reklambyråverksamhet 
73.112 74.403 Direktreklamverksamhet 
73.119 74.409 Övrig marknadsföringsverksamhet 
73.120 74.402 Annonsförsäljning 
73.200 74.130 Marknads- och opinionsundersökning 
74.101 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
  74.872 Annan formgivning 
74.102 74.871 Grafisk formgivning och service 
74.103 74.872 Annan formgivning 
74.201 74.811 Porträttfotoverksamhet 
74.202 74.812 Reklamfotoverksamhet 
74.203 74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
  74.813 Press- och övrig fotografverksamhet 
  92.400 Nyhetsservice 
74.204 74.814 Fotolaboratorieverksamhet 
74.300 74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
74.900 63.400 Annan transportförmedling 
  74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
  74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
  74.600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
75.000 85.200 Veterinärverksamhet 
77.110 71.100 Biluthyrning 
77.120 71.210 Uthyrning av andra landtransportmedel 
77.210 71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
77.220 71.401 Uthyrning av video- och dvd-filmer 
  71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
77.290 71.340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning 
  71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
77.310 71.310 Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
77.320 71.210 Uthyrning av andra landtransportmedel 
  71.320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 
77.330 71.330 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer 
77.340 71.220 Uthyrning av fartyg 
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77.350 71.230 Uthyrning av flygplan 
  71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
77.390 71.210 Uthyrning av andra landtransportmedel 
  71.320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 
  71.340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning 
  71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
77.400 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
78.100 74.501 Förmedling och rekrytering av personal 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
78.200 74.502 Uthyrning av personal 
78.300 74.502 Uthyrning av personal 
79.110 63.302 Försäljning och förmedling av resor; hotellbokning 
79.120 63.301 Arrangerande av resor 
79.900 63.303 Turistservice 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.320 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
  92.340 Annan nöjesverksamhet 
  92.624 Sportarrangemang 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
80.100 74.600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
80.200 45.310 Elinstallationer 
  74.600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
80.300 74.600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
81.100 70.329 Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 
  75.140 Stöd till offentlig förvaltning 
81.210 74.701 Lokalvård 
81.221 74.701 Lokalvård 
  74.702 Rengöring, sanering och desinfektion 
81.222 74.703 Skorstensfejarverksamhet 
81.290 74.701 Lokalvård 
  74.702 Rengöring, sanering och desinfektion 
  90.030 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
81.300 01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
82.110 74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
82.190 64.110 Postbefordran via nationella posten 
  64.120 Annan postbefordran 
  74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
82.200 74.860 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
82.300 74.874 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
82.910 74.873 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
82.920 74.820 Förpackningsverksamhet 
82.990 74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
  74.860 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
  74.872 Annan formgivning 
  74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  75.131 Administration av infrastrukturprogram 
84.111 75.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
84.112 75.112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 
84.113 75.113 Skatteförvaltning, indrivning 



Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Bilaga 2 

Statistiska centralbyrån 391 

(forts.) 

SNI 2007 SNI 2002 Beskrivning SNI 2002 

84.114 75.114 Samhällelig informationsförsörjning 
84.115 75.140 Stöd till offentlig förvaltning 
84.121 75.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
84.122 75.122 Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
84.123 75.123 Administration av hälso- och sjukvård 
84.124 75.124 Administration av omsorg och socialtjänst 
84.125 75.125 Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
84.131 75.131 Administration av infrastrukturprogram 
84.132 75.132 Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
84.133 75.133 Administration av arbetsmarknadsprogram 
84.139 75.134 Administration av andra näringslivsprogram 
84.210 75.211 Handläggning av utrikes ärenden 
  75.212 Biståndsverksamhet 
84.221 75.221 Militär operativ ledning 
  75.222 Arméförsvar 
  75.223 Marinförsvar 
  75.224 Flygförsvar 
  75.225 Gemensam verksamhet för det militära försvaret 
84.222 75.225 Gemensam verksamhet för det militära försvaret 
84.223 75.226 Civilt försvar och frivilligförsvar 
84.231 75.231 Åklagarverksamhet 
84.232 75.232 Domstolsverksamhet 
84.233 75.233 Kriminalvård 
84.240 75.240 Polisverksamhet 
84.250 75.250 Brand- och räddningsverksamhet 
84.300 75.300 Obligatorisk socialförsäkring 
85.100 80.101 Förskoleutbildning 
85.201 80.102 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
85.202 80.103 Utbildning inom grundsärskola 
85.311 80.210 Studieförberedande gymnasial utbildning 
85.312 80.421 Kommunal vuxenutbildning o.d. 
85.321 80.221 Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
85.322 80.222 Utbildning inom gymnasiesärskola 
85.323 80.223 Annan gymnasial utbildning 
85.324 63.220 Övriga stödtjänster till sjöfart 
  63.230 Övriga stödtjänster till luftfart 
  80.410 Trafikskoleverksamhet 
  80.429 Övrig utbildning 
85.410 80.309 Övrig eftergymnasial utbildning 
85.420 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
85.510 92.621 Idrottsutövning 
  92.623 Övrig sportverksamhet 
  92.721 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
  93.040 Kroppsvård 
  93.050 Övrig serviceverksamhet 
85.521 80.426 Kommunala kulturskolans utbildning 
85.522 80.429 Övrig utbildning 
  92.340 Annan nöjesverksamhet 
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85.530 80.410 Trafikskoleverksamhet 
85.591 80.422 Arbetsmarknadsutbildning 
85.592 80.423 Folkhögskoleutbildning 
85.593 80.424 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
85.594 80.425 Personalutbildning 
85.599 80.429 Övrig utbildning 
85.600 74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
  80.427 Utbildningsservice 
86.101 85.111 Sluten primärvård  
86.102 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
86.103 85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård  
86.211 85.122 Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
  85.327 Öppna sociala insatser för äldre personer 
  85.328 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
86.212 85.122 Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
86.221 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
  85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård  
  85.121 Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
86.222 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
  85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård  
  85.122 Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
86.230 85.130 Tandvård 
86.901 85.141 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
86.902 85.142 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
86.903 85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
86.904 85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
86.905 85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
86.909 85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
87.100 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
  85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
87.201 85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård  
  85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 

funktionshinder 
87.202 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
  85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
  85.313 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
87.203 85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård  
  85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
  85.315 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
87.301 85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
  85.311 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
87.302 85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 

funktionshinder 
87.901 85.313 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
87.902 85.316 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
88.101 85.327 Öppna sociala insatser för äldre personer 
88.102 85.328 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
88.910 85.322 Dagbarnvård 
  85.328 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
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88.991 85.323 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
88.992 85.329 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
88.993 85.324 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
88.994 75.212 Biståndsverksamhet 
  85.325 Humanitära insatser 
88.995 85.326 Drift av flyktingförläggningar 
90.010 92.310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
  92.340 Annan nöjesverksamhet 
90.020 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
  92.320 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
  92.340 Annan nöjesverksamhet 
90.030 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  92.310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
  92.400 Nyhetsservice 
  92.520 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
90.040 92.320 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
91.011 92.511 Folkbiblioteksverksamhet 
  92.512 Forsknings- och specialbiblioteksverksamhet 
91.012 75.140 Stöd till offentlig förvaltning 
  92.513 Arkivverksamhet 
91.020 92.520 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
91.030 92.520 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
91.040 92.530 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
92.000 92.710 Spel- och vadhållningsverksamhet 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
93.111 92.611 Drift av skidsportanläggningar 
93.112 92.612 Drift av golfbanor 
93.113 92.613 Drift av motorbanor 
93.114 92.614 Drift av trav- och galoppbanor 
93.119 92.615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
  92.625 Sportadministration 
93.120 92.621 Idrottsutövning 
  92.623 Övrig sportverksamhet 
  92.721 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
93.130 93.040 Kroppsvård 
93.191 92.622 Tävling med hästar 
93.199 92.621 Idrottsutövning 
  92.623 Övrig sportverksamhet 
  92.624 Sportarrangemang 
  92.625 Sportadministration 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
93.210 92.330 Nöjesparksverksamhet 
93.290 92.340 Annan nöjesverksamhet 
  92.623 Övrig sportverksamhet 
  92.721 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
  92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
94.111 91.111 Intressebevakning inom branschorganisationer 
94.112 91.112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
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94.120 91.120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
94.200 91.200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
94.910 91.310 Verksamhet i religiösa samfund 
94.920 91.320 Verksamhet i politiska organisationer 
94.990 01.500 Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill 
  91.330 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
95.110 72.500 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
95.120 32.200 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni 

och trådtelegrafi 
  32.300 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning 

och återgivning av ljud och videosignaler 
  52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
  72.500 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
95.210 52.720 Reparation av elektriska hushållsartiklar 
95.220 29.310 Tillverkning av traktorer 
  29.320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
  52.720 Reparation av elektriska hushållsartiklar 
95.230 52.710 Reparation av skodon och andra lädervaror 
  52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
95.240 36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
  36.120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
  36.140 Tillverkning av andra möbler 
95.250 52.730 Reparation av ur och guldsmedsvaror 
95.290 17.403 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
  18.240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  36.300 Tillverkning av musikinstrument 
  52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
96.011 74.701 Lokalvård 
  93.011 Industri- och institutionstvätt 
96.012 74.701 Lokalvård 
  93.012 Konsumenttvätt 
96.021 93.021 Hårvård 
96.022 93.022 Hudvård 
96.030 93.030 Begravningsverksamhet 
96.040 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  93.040 Kroppsvård 
96.090 74.879 Diverse övriga företagstjänster 
  93.022 Hudvård 
  93.050 Övrig serviceverksamhet 
97.000 95.000 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal 
98.100 96.000 Hushållens produktion av diverse varor för egen förbrukning 
98.200 97.000 Hushållens produktion av diverse tjänster för egen förbrukning 
99.000 99.000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader 

o.d. 
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In English  

Summary  
This publication, included in Reports on Statistical Co-ordination for the 
Official Statistics of Sweden (MIS), describes a revised version of the Swedish 
Standard for Industrial Classification – SNI 2007. Previous Swedish Standards 
for Industrial Classification have been published: SNI 2002, SNI 92 and SNI 
69. 

This report contains background information on the international system of 
economic classifications and the revision work on the classification system’s 
integration to revisions of other important classifications as for example ISIC, 
United Nations’ International Standard Industrial Classification. Further on 
are presented the scope and characteristics, definitions and principles and also 
classification rules in general for SNI 2007, with the emphasis on the 
connection to NACE Rev. 2, EU’s revised Standard for Industrial classifica-
tion. One section in this report shows an outline of the changes between SNI 
2007 and the previous version SNI 2002. 

Below are examples of what may be found in the sections of the report: 

• An overall structure of SNI 2007  

• A complete structure of SNI 2007 

• Detailed explanatory notes to the SNI codes 

In the annexes of this report are found: 

• Correspondence table: SNI 2002 versus SNI 2007 

• Correspondence table: SNI 2007 versus SNI 2002 
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Explanatory symbols and abbreviations  
 

CN Combined Nomenclature – European Classification of Goods 

CPA European Classification of Products by Activity 

CPC Central Product Classification of the United Nations 

EC/P European Parliament and Council 

EEC European Economic Community 

ESA European System of National and Regional Accounts 

EU European Union 

HS Harmonized Commodity Description and Coding System of 
the World Custom Organization 

ISIC International Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities of the United Nations 

KAU Kind of Activity Unit 

NACE European Classification of Economic Activities 

PRODCOM European System of production statistics for mining and 
manufacturing 

RAMON Eurostat's online server for metadata  

SITC Standard International Trade Classification of the United 
Nations 

SNA System of National Accounts 

SNI Swedish Standard Industrial Classification 

SPIN Swedish Standard of Products by Activity 

UN United Nations 
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Uppdateringar av MIS 2007:2 
Här redogörs för korrigeringar som har gjorts sedan MIS:et kom ut i tryckt 
form. Den elektroniska versionen har uppdaterats med motsvarande rättelser. 

Rättelser i MIS 2007:2, Standard för svensk näringsgrensindelning 
2007 

Sid1 Kod Rubrik Innan ändring Efter ändring 

24   Löpande text Problem med ersättningskriterier  
Exempelvis är omsättningens andel i 
förädlingsvärdet inom handeln van-
ligtvis mycket lägre än en tillverk-
ningsaktivitets andel. 

Problem med ersättningskriterier  
Exempelvis är förädlingsvärdets andel 
av omsättningen inom handeln van-
ligtvis mycket lägre än en tillverk-
ningsaktivitets andel.  

103 01.620 Omfattar service till stuterier stuteritjänster 

129 13.921 Omfattar sängöverkast, duntäcken, dynor, 
puffar, kuddar, sovsäckar o.d. 

- 

129 13.922 Omfattar - sängtäcken, duntäcken, dynor, puffar, 
kuddar, sovsäckar o.d. 

138 17.129 Omfattar också tillverkning av handgjort papper - 

138 17.129 Omfattar också tillverkning av tidningspapper och 
annat tryck- och skrivpapper 

-  

139 17.240 Omfattar inte tillverkning av plasttapeter, jfr 22.290 tillverkning av plasttapeter, jfr 22.230 

177 27.310 Omfattar inte tillverkning av optisk kabel eller mon-
teringar med kopplingsanordningar 
eller andra tillbehör redovisas beroen-
de på tillämpning, t.ex., jfr 26.120 

tillverkning av optisk kabel eller monte-
ringar med kopplingsanordningar eller 
andra tillbehör redovisas beroende på 
tillämpning, t.ex., jfr 26.110 

200 32.200 Omfattar inte pianostämning, jfr 90.290 pianostämning, jfr 95.290 

222 43.223 Omfattar inte installation av industriell 
kylutrustning, jfr 29.230 

installation av industriell kylutrustning, 
jfr 28.250 

223 43.320 Omfattar invändig slutbehandling såsom arbete 
med tak, väggbeklädnader av trä och 
flyttbara skiljeväggar 

invändig slutbehandling såsom arbete 
med tak samt flyttbara skiljeväggar 

229 46.2 Benämning Partihandel med jordbruksvaror och 
levande djur 

Partihandel med jordbruksråvaror och 
levande djur  

252 52.290 Omfattning arrangerande och utförande av 
transporter på järnväg, väg, vatten 
eller med flyg 

arrangerande och organiserande av 
transporter på järnväg, väg, vatten eller 
med flyg 

272 66.1 Benämning Stödtjänster till finansförmedling 
utom försäkring och pensionsfonds-
verksamhet 

Stödtjänster till finansiella tjänster utom 
försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

317 93.1 Benämning Sport-, fritids- och nöjesverksamhet Sportverksamhet 

 
1) Sidnumrering hänvisar till tryckt version av MIS:et. Elektronisk version har uppdaterats med ändringar. 
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