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Förord

Den av SCB i mars 1969 fastställda standarden för näringsgrensindelning, SNI, publicerades
i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) nr 1969:8. Publikationen som omfattar två avdelningar - avdelning 1 "näringsgrenar i SNI med kodnummer och benämningar", avdelning 2
"Kort innehållsbeskrivning av SNI-grupper" - representerar det formella dokumentet för
fastställande av standarden.
I detta meddelande - MIS 1977:9 - presenteras en andra utgåva av standarden. I den
nya utgåvan har ej gjorts någon ändring i standarden som sådan. Sålunda är kodschemat
(avsnitt 1:4) identiskt med det i första utgåvan. Däremot har införts vissa tillägg till
kodschemat samt förtydliganden. om formuleringar och uppdateringar. Dessutom har några
felskrivningar rättats.
För vissa fyrsiffergrupper inom partihandel har dock en tilläggsuppdelning (i slutet av
avsnitt 1:4) på femsiffernivån ('undergrupper) medtagits. Dessa undergrupper ingår ej i
SNI-standarden men har sedan flera år tillämpats inom SCB, bl a i det centrala företagsregistret.
I avdelning 1 har ett nytt underavsnitt 1.0 insatts som kortfattat beskriver tillkomsten
av FNs näringsgrensindelning ISIC (International Standard Industrial Classification of
all economic activities) och SNIs anknytning till denna standard. Vidare kan nämnas
att texten i avdelning 1 - vars rubrik ändras till "Uppbyggnad av SNI med kodnummer
och benämningar" - har anpassats till en vidare utveckling av begreppsapparaten
främst vad gäller "näringsgren" och "aktivitetsart". Vissa ändringar av sättet för
sidhänvisningar, har också gjorts.
Liknande anpassningar har gjorts i den allmänna redogörelsen under avdelning 2
(avsnitt 2.1). Den väsentligaste förändringen i avdelning 2 har dock gjorts i de korta
innehållsbeskrivningarna av detaljgrupperna (avsnitt 2.2). Innehållsbeskrivningarna i
den nva utgåvan är betydligt fylligare vad gäller det tjänsteproducerande området.
Sålunda saknas i föregående utgåva innehållsbeskrivningar rör ett flertal detaljgrupper
inom detta område.
Det kan nämnas att en första del av den så kallade SNI-katalogen har färdigställts
och publicerats i MIS 1975:4. Denna del, som ger detaljerade definitioner av de
olika SNI-aktivitetsarterna, omfattar det varuproducerande området, dvs näring 1-4
i SNI. Vidare kan framhållas att den gemensamma nordiska utbyggnaden av ISIC
slutförts. Denna standard "Gemensam nordisk näringsgrensindelning (NOR-NI)" har
publicerats i Nordisk statistisk sekretariats Tekniske rapporter nr 18.
Det kan slutligen tilläggas att SNI-standarden numera tillämpas i SCBs statistik och
register och att de parter som undertecknat ramavtalet för arbetsmarknadsstatistiken
undertecknat ett tilläggsavtal om tillämpning av SNI-standarden (se bilaga 1). SCB
rekommenderar att SNI tillämpas även av övriga statistikproducenter där näringsgrensindelning är aktuell.
Denna utgåva har utarbetats av Oddmund Forsmo och Carlaxel Carlström vid SCBs
enhet för samordning cp/SAM).
Stockholm i december 1977

Lennart Fastbom
Oddmund Forsmo

MIS 1977: 9

4

Innehåll

Sida
Uppbyggnaden av SNI med kodnummer och benämningar

5

1.0

FNs näringsgrensindelning ISIC och anknytningen av
SNI till denna standard

5

1.1

Indelningsnivåer och benämningar

6

1.2

Förteckning över näringar, antal ingående undergruppdelningar samt sidhänvisning till detaljförteckning

7

1.3

Förteckning över näringsområden samt sidhänvisning
till detaljförteckning

8

1.4

Detaljförteckning uppdelad efter näring med specifikation av alla indelningsnivåer

10

Tilläggsuppdelning för vissa grupper inom partihandeln

41

Kort innehållsbeskrivning av SNI-grupper

42

Avdeln

1

Avdeln 2
2.1

Allmänt

42

2.2

Innehållsbeskrivning av detaljgrupper

44

Bilaga 1

Till ramavtalet för arbetsmarknadsstatistik fogat
reviderat tilläggsavtal angående branschklassificering

MIS 1977: 9

Koder 5

Avdelning 1 Uppbyggnad av SNI med kodnummer
och benämningar

1.0

FNs näringsgrensindelning ISIC och anknytning av SNI till denna
standard

En internationell näringsgrensindelning, ISIC f International Standard Industrial
Classification of all economic activities), för klassificering av arbetsställen
fastställdes av FN år 1948. En reviderad version fastställdes 1958. En viss anpassning av de inhemska näringsgrens- och branschindelningar som tillämpades i olika
statistikgrenar i Sverige genomfördes successivt för att underlätta internationell
rapportering i enlighet med den internationella standarden. Denna rapportering genomfördes dock i regel med hjälp av nycklar eller genom omgrupperingar av statistikmaterialet
En tredje och mer omfattande revision av ISIC fastställdes av FN år 1968, Denna
nya utgåva har fått en sådan utformning att fördelarna med en full anslutning av en
svensk, mer detaljerad näringsgrensindelning, till detta internationella klassificeringssystem ansågs mer än uppväga vissa nackdelar med en på sina håll mindre
god överensstämmelse med det svenska näringslivets strukturförhållande.
Den nya svenska näringsgrensindelningen SNI kom därför att helt anknytas till ISIC
Av de sex hierarkiskt uppbyggda nivåerna i SNI är sålunda, med några undantag,
de fyra första (grövsta) desamma som i ISICs klassificeringsschema. Undantagen
består endast av en uppflyttning av branschgrupper inom respektive byggnadsverksamhet, partihandel och varuhandelsförmedling samt detaljhandel till indelningsnivåer
som inte utnyttjas i den internationella standarden (i ISIC saknar byggnadsverksamhet,
partihandel och detaljhandel underuppdelning). Den internationella näringsgrensindelningen med dess fyra hierarkiskt uppbyggda nivåer kan med dessa undantag
således utläsas direkt ur SNI (se avsnitt 1.1 nedan).

Statistical papers series M no 4, rev 2: United Nations, New York 1968.
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6 Koder

1.1 Indelningsnivåer och benämningar

Näring
Näringsområde
Näringshuvudgrupp
Näringsgrupp

företa nivån
andra nivån
tredje nivån
fjärde nivån

1-siffrig
2-siffrig
3-siffrig
4-siffrig

Näringsundergrupp
Näringsdetaljgrupp

femte nivån
sjätte nivån

5-siffrig kod
6-siffrig kod

kod
kod
kod
kod

Motsvarande nivåer
finns i ISIC

Utbyggda svenska
nivåer

Vid upprepning och där det i övrigt är tydligt att nivåbenämningarna avser SNI, har
prefixet "närings-" slopats, dvs i stället för näringshuvudgrupp, näringsdetaljgrupp etc
har skrivits huvudgrupp, detaljgrupp etc.
Undergrupps- och detaljgruppsnivåerna utgör en svensk utbyggnad av den internationella
standarden ISIC, som återfinns i de fyra första indelningsnivåerna. Koderna till vänster
om den vertikala linjen mellan kolumn 2 och 3 i detaljförteckningen under avsnitt
1.4 återger sålunda ISIC medan den mera detaljerade svenska indelningen finns till
höger därom. Som framgår av avsnitt 1.0 ovan har dock för byggnadsverksamhet
(näringsområde 50), partihandel och varuhandelsförmedling (näringsområde 61) samt detaljhandel C näringsområde 62) den svenska uppdelningen införts redan på huvudgrupps- och
gruppnivå, då i ISIC nämnda näringsområden inte är uppdelade på dessa nivåer.
Detta medför en utökning av ISICs 71 huvudgrupper och 159 grupper till 79 huvudgrupper
och 185 grupper i SNI (se sammanställningen i nästa avsnitt 1.2).
Benämningarna för samtliga SNI-grupper har utarbetats enligt två alternativ som betecknas
primär respektive sekundär benämning. Den primära benämningen avser en aktivitet
eller grupp av aktiviteter (aktivitetsart) medan den sekundära benämningen åsyftar de
enheter som huvudsakligen bedriver en viss aktivitetsart (näringsgren). En närmare beskrivning av begreppen aktivitetsart och näringsgren ges i MIS 1975:4 under avsnittet
"Allmän uppbyggnad". Se även under avsnittet 2.1 i denna publikation.
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1.2 Förteckning över näringar, antal ingående undergruppdelningar
samt sidhänvisning till detaljförteckning

Näring
Kod Primär benämning
(Sekundär benämning)

Antal ingående näringsSidområden huvud- grupper under- detalj- hänvisning
grupper grupper
grupper

1

Jordbruk, skogsbruk, jakt
och fiske
(Jordbruk, skogsbruk,
jakt och fiske)

3

6

7

13

13

2

Brytning av mineraliska
produkter
(Gruvor och mineralbrott)

4

4

8

8

9

3

Tillverkning
(Tillverkningsindustri)

9

28

81

146

185

4

El-, gas-, värme- och
vattenförsörjning
(El-, gas-, värme- och
vattenverk)

2

2

4

4

4

27

5

Byggnadsverksamhet
(Byggnadsindustri)

1

21

31

9

9

28

6

Varuhandel, restaurang- och 3
hotellverksamhet
(Varuhandel, restaurang- och
hotellrörelse)

112

42

42

29-31

7

Samfärdsel, post- och
telekommunikationer
(Samfärdsel, post- och
televerk)

2

5

14

21

21

32-33

8

Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet
(Banker och försäkringsinstitut, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet)

3

5

12

19

19

34-35

9

Offentlig förvaltning och
andra tjänster
(Offentlig förvaltning
och andra tjänster)

6

16

28

66

66

36-40

33

79

185

328

368

Summa

Antalet i ISIC är endast 1
2

"-4

282

10-11

12

13-26
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1.3 Förteckning över näringsområden samt sidhänvisning till detaljförteckning

Antal
ingående
detaljgrupper

Sidhänvisning

Näringsområde
Kod Primär benämning
(Aktivitetsart)

Sekundär benämning
(Näringsgren)

11 Jordbruk, jakt

Se föreg kolumn

7

10

12 Skogsbruk

"-

4

10

13 Fiske, fiskevård

"-

2

11

21 Kolbrytning

Kolgruvor

1

12

22 Råpetroleum- och naturgasutvinning

Råpetroleumverk

1

12

23 Malmbrytning

Malmgruvor

2

12

29 Annan brytning och
utvinning

Andra gruvor och
mineralbrott

5

12

28
31 Livsmedel-, dryckesvaru- ochLivsmedels-,
tobaksvarutillverkning dryckesvaru-ochtobaksindustri

13-14

32 Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervarutillverkning

Textil-, beklädnads-,
läder- och lädervaruindustri

28

14-16

33

Trävaruindustri

12

16-17

34 Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning,
grafisk produktion

Massa-, pappers- och
pappersvaruindustri,
grafisk industri

18

17-18

35 Tillverkning av kemiska
produkter, petroleumprodukter, gummi- och
plastvaror

Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-,
plast- och plastvaruindustri

24

19-20

36 Tillverkning av varor av
mineraliska ämnen, utom
metaller

Jord- och stenvaruindustri

16

21-22

37

Järn-, stål- och metallverk

Trävarutillverkning

Metallframställning

38 Verkstadsvarutillverkning

Verkstadsindustri

39 Annan tillverkning

Annan tillverkningsindustri

7

47
5

22

22-26
26

Koder 9
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Sid
hänvisning

Näringsområde
Kod Primär benämning
(Aktivitetsart)

Sekundär benämning
(Näringsgren)

41 El-, gas- och värmeförsörjning

El-, gas- och värmeverk

3

27

42

Vattenverk

1

27

50 Byggnadsverksamhet

Byggnadsindustri

9

28

61 Partihandel och varuförmedling

Se föreg kolumn

11

29

62 Detaljhandel

"-

28

30-31

63 Restaurang- och hotellverksamhet

Restaurang- och hotellrörelse

71 Samfärdsel

Se föreg kolumn

72 Post- och telekommunikationer

Post- och televerk

2

33

81 Bank- och annan finansverksamhet

Banker och andra
finansinstitut

3

34

82 Försäkringsverksamhet

Försäkringsinstitut och
-agenturer

2

34

83 Fastighetsförvaltning och
-förmedling, uppdragsverksamhet

Se föreg kolumn

91 Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandskyddsverksamhet

Offentlig förvaltning,
försvars-, polis- och
brandväsen

Vattenförsörjning

Antal
ingående
detaljgrupper

3

19

14

31

32-33

34-35

4

36

92 Renings-, renhållnings- och Renings- och renhållnings- 6
verk, städningsrörelse m m
rengöringsverksamhet

36

20

36-38

"-

18

38-39

95 Reparations-, tvätteri- och "annan serviceverksamhet

17

39-40

93 Undervisning, forskning
sjukvård m m
94 Rekreationsverksamhet,
kulturell serviceverksamhet

Se föreg kolumn

96 Verksamhet vid internaInternationella organisationella organisationer, ut- tioner, utländska
ländska ambassader o d
ambassader o d

1

40

10 Koder
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1.4 Detaljförteckning uppdelad efter näring med
specifikation av alla indelningsnivåerna

En kompletterande, kort beskrivning av detaljgrupper utöver deras benämningar ges
i avdelning 2 (avsnitt 2.2). För de på varje sida i detaljförteckningen upptagna
koderna ges sidhänvisning till beskrivningarna i avsnitt 2.2.
Kort innehållsb. s 44-45

Näring 1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
(Sekundär benämning: Se ovan)
Närings huvudgrupp

grupp

undergrupp

Näringsområde 11

111

Primär benämning

Sekundär benämning

Jordbruk, jakt

Se föreg kolumn

Jordbruk, trädgårdsodling

"-

detaljgrupp

1110
11101

111010

Åkerbruk och husdjursskötsel

"-

11102

111020

Trädgårdsodling och -skötsel

"-

11103

111030

Renskötsel

"-

11104

111040

Pälsdjursskötsel

"-

11105

111050

Annan djurskötsel

"-

112

1120

11200

112000

Tjänster inom jordbruk

"-

113

1130

11300

113000

Jakt, viltvård

"-

Näringsområde 12

121

122

Skogsbruk

1210

"-

Skogsvård, kolning

"-

12101

121010

Skogskultivering (skogsvård)

"-

12102

121020

Kolning, insamling av skogsväxter

"-

Skogsavverkning, flottning

"-

1220
12201

122010

Skogsavverkning, virkesmätning

"-

12202

122020

Flottning

"-

Koder 11
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Forts 1 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Kort innehållsb. s 45
Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 13

Fiske, fiskevård

Se föreg kolumn

130

Fiske, fiskevård

"-

Närings huvudgrupp

grupp

undergrupp

detaljgrupp

1301

13010

130100

Havs- och kustfiske

"-

1302

13020

130200

Övrigt fiske, fiskevård

"-

12 Koder
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Kort innehållsb. s

Näring 2 Brytning av mineraliska produkter
(Sekundär benämning: Gruvor och mineralbrott)

45-46

Primär benämning

Sekundär benämning

Kolbrytning

Kolgruvor

Kolbrytning

Kolgruvor

Råpetroleum- och naturgasutvinning

Råpetroleumverk

Råpetroleum- och naturgasutvinning

Råpetroleumverk

Näringsområde 23

Malmbrytning

Malmgruvor

230

Malmbrytning

Malmgruvor

Näringshuvudgrupp
grupp

undergrupp

detalj
grupp

Näringsområde 21

210

2100

21000

210000

Näringsområde 22

220

2200

22000

220000

2301

23010

230100

Järnmalmsbrytning

Järnmalmsgruvor

2302

23020

230200

Brytning av ickejärnmalmer

Ickejärnmalmsgruvor

Näringsområde 29

Annan brytning och utvinning

Andra gruvor och mineralbrott

290

Annan brytning och utvinning

Andra gruvor och mineralbrott

Stenbrytning, sandtäkt

Stenbrott, sandtag

290101

Stenbrytning

Stenbrott

290102

Grus-, sand- och lertäkt

Grus- och sandtag

2901

29010

2902

29020

290200

Brytning av kemiska råvaror

Mineralbrott för kemiska råvaror

2903

29030

290300

Saltutvinning

Saltgruvor

2909

29090

290900

Övrig brytning och utvinning

Övriga gruvor och mineralbrott

Koder 13
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Kort innehållsb.s 46-47

Näring 3 Tillverkning
(Sekundär benämning: Tillverkningsindustri)
Näringshuvudgrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 31

Livsmedels-, dryckesvaru- och
tobaksvarutillverkning

Livsmedels-, dryckesvaru- och
tobaksindustri

311312

Livsmedelstillverkning

Livsmedelsindustri

Slakt, köttvarutillverkning

Slakteri- och charkuteriindustri

Slakt

Slakterier

311111

Kreatursslakt

Kreatursslakterier

311112

Fjäderfäslakt

Fjäderfäslakterier

311120

Kött- och fläskvarutillverkning

Charkuterier

Mejerivarutillverkning

Mejeriindustri

grupp

undergrupp

detaljgrupp

3111
31111

31112
3112
31121

311210

Mjölkförädling

Mjölkförädlingsindustri

31122

311220

Glasstillverkning

Glassindustri

3113

31130

311300

Frukt- och grönsakskonservering

Frukt- och grönsakskonservindustri

3114

31140

311400

Fiskberedning, fiskkonservering

Fisk- och fiskkonservindustri

Olje- och fettillverkning

Olje- och fettindustri

3115

3116

31151

311510

Margarintillverkning

Margarinindustri

31159

311590

Annan olje- och fettillverkning

Annan olje- och fettindustri

31160

311600

Tillverkning av kvarnprodukter

Kvarnindustri

Bagerivarutillverkning

Bageriindustri

Knäckebrödstillverkning

Knäckebrödsindustri

Annan bagerivarutillverkning

Annan bageriindustri

311791

Tillverkning av mjukt matbröd

Matbrödsindustri

311792

Tillverkning av finare bakverk

Övrig bageriindustri

Sockertillverkning

Sockerindustri

311801

Råsockertillverkning

Råsockerindustri

311802

Sockerraffinering

Sockerraffinaderier

311803

Direkttillv. av bit- och strösocker

Industri för direkttillverkat bit- och
strösocker

3117
31171

311710

31179

3118

31180
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Kort innehållsb. s 47-48

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

3119

31190

Primär benämning

Sekundär benämning

Choklad- och konfektillverkning

Choklad- och konfektindustri

311901

Tillverkning av sockerkonfektyrer

Sockerkonfektyrindustri

311902

Tillverkning av choklad, chokladkonfektyrer

Choklad- och chokladkonfektyrindustri

Övrig livsmedelstillverkning

Övrig livsmedelsindustri

detaljgrupp

3121

3122

31211

312110

Stärkelsetillverkning

Stärkelseindustri

31212

312120

Kafferostning

Kafferosterier

31219

312190

Tillverkning av andra livsmedel

Annan livsmedelsindustri

31220

312200

Tillverkning av beredda fodermedel

Fodermedelsindustri

Dryckesvarutillverkning

Dryckesvaruindustri

Spritdryckstillverkning

Spritdrycksindustri

313
3131
31311

313110

Tillverkning av råsprit ur
jordbruksvaror

Potatisbrännerier

31312

313120

Tillverkning av spritdrycker

Spritdrycksindustri

3132

31320

313200

Vintillverkning

Vinindustri

3133

31330

313300

Maltdryckstillverkning

Maltdrycksindustri

3134

31340

313400

Mineralvatten- och läskedryckstillverkning

Mineralvatten- och läskedrycksindustri

3140

31400

314000

Tobaksvarutillverkning

Tobaksindustri

Näringsområde 32

Textil-, beklädnads-, läder- och
lädervarutillverkning

Textil-, beklädnas-, läder- och
lädervaruindustri

321

Textilvarutillverkning

Textilindustri

Garn- och vävnadstillverkning,
textilberedning

Garn- och vävnadsindustri, textilberedningsverk

Garntillverkning

Garnindustri

Vävnadstillverkning

Vävnadsindustri

Tillverkning av band, snörmakeriarbeten

Industri för band, snörmakeriarbeten

314

3211

32111

321110

32112
321121

Koder 15

MIS 1977: 9

Kort innehållsb. s 48-49

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

32113

3212

3213

322

Primär benämning

Sekundär benämning

321129

Övrig vävnadstillverkning

Övrig vävnadsindustri

321130

Blekning, färgning o a textilberedning

Blekerier, färgerier o a textilberedningsverk

Textilsömnad, utom beklädnadstillverkning

Textilsömnadsindustri

321201

Sömnad av gardiner, sängkläder,
linnevaror

Gardin-, sängklädes- och linnevaruindustri

321209

Textilsömnad av annat slag

Annan textilsömnadsindustri

Trikåvarutillverkning

Trikåvaruindustri

321301

Damstrumptillverkning

Damstrumpindustri

321309

Övrig trikåvarutillverkning

Övrig trikåvaruindustri

detaljgrupp

32120

32130

3214

32140

321400

Tillverkning av mattor

Mattindustri

3215

32150

321500

Tågvirkes- och bindgarnstillverkning

Tågvirkes- och bindgarnsindustri

3219

32190

Övrig textilvarutillverkning

Övrig textilvaruindustri

321901

Tillverkning av belagda och
impregnerade textilvaror

Industri för belagda och
impregnerade textilvaror

321909

Tillverkning av övriga textilvaror

Industri för övriga textilvaror

Tillverkning av kläder

Beklädnadsindustri utom skoindustri

3220

32201

322010

Tillverkning av hattar och
mössor

Hatt- och mössindustri

32202

322020

Tillverkning av läderkläder

Industri för läderkläder

32203

322030

Tillverkning av pälskläder

Industri för pälskläder

Tillverkning av textilöverkläder

Industri för textilöverkläder

322041

Tillverkning av rockar, kostymer,
byxor

Industri för rockar, kostymer,
byxor

322042

Tillverkning av kappor, dräkter,
kjolar

Industri för kappor, dräkter,
kjolar

322043

Tillverkning av klänningar, blusar

Industri för klänningar, blusar

32204

MIS 1977: 9

16 Koder

Kort innehållsb. s 49-50

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Tillverkning av övriga textilöverkläder

Industri för övriga textilöverkläder

Tillverkning av skjortor, underkläder

Industri för skjortor, underkläder

322051

Tillverkning av skjortor

Industri för skjortor

322052

Tillverkning av underkläder

Industri för underkläder

322060

Lönsömnad

Lönsömnadsindustri

Annan tillverkning av kläder

Annan beklädnadsindustri

322091

Tillverkning av korsetter,
gördlar, hängslen

Industri för korsetter, gördlar,
hängslen

322099

Tillverkning av övriga kläder

Övrig beklädnadsindustri

Tillverkning av läder och pälsskinn, reseffekter, handväskor o l

Garverier, pälsberederier, lädervaruindustri

detaljgrupp
322049

32205

32206
32209

323

3231

32310

323100

Lädertillverkning

Garverier

3232

32320

323200

Pälsberedning

Pälsberederier

3233

32330

323300

Tillverkning av reseffekter,
handväskor o l

Lädervaruindustri

3240

32400

324000

Skotillverkning

Skoindustri

Näringsområde 33

Trävarutillverkning

Trävaruindustri

331

Trävarutillverkning, utom
möbeltillverkning

Trävaruindustri, utom möbelindustri

Trämaterial- och byggnadssnickeritillverkning

Trämaterial- och byggnadssnickeriindustri

Sågning, hyvling, träimpregnering

Sågverk, hyvlerier,
neringsverk

331111

Sågning, hyvling

Sågverk, hyvlerier

331112

Träimpregnering

Träimpregneringsverk

324

3311

33111

träimpreg-

Koder 17

MIS 1977: 9

Kort innehållsb. s 50

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Trähus- och byggnadssnickeritillverkning

Trähus- och byggnadssnickeriindustri

331121

Tillverkning av monteringsfärdiga trähus

Industri för monteringsfärdiga
trähus

331122

Byggnads- och intredningssnickeritillverkning

Industri för byggnads- och inredningssnickerier

Annan trämaterialtillverkning

Annan trämaterialindustri

331191

Tillverkning av fanér, kryssfanér, lamellträ

Industri för fanér, kryssfanér,
lamellträ

331192

Tillverkning av spånskivor

Spånskiveindustri

331199

Tillverkning av övriga trämaterial

Övrig trämaterialindustri

detaljgrupp

33112

33119

332

3312

33120

331200

Träförpackningstillverkning

Träförpackningsindustri

3319

33190

331900

Övrig trävarutillverkning

Övrig trävaruindustri

Tillverkning av möbelvaror
utom av metall

Trämöbelvaruindustri

3320

33201

332010

Tillverkning av stoppade möbler

Industri för stoppade möbler

33202

332020

Tillverkning av ostoppade trämöbler

Industri för ostoppade trämöbler

33209

332090

Tillverkning av andra trämöbelvaror, madrasser

Annan trämöbelvaruindustri

Näringsområde 34

Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, grafisk industri

341

Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri

Massa- och papperstillverkning

Massa- och pappersindustri

Massatillverkning

Massaindustri

341111

Tillverkning av mekanisk eller
halvkemisk massa

Industri för mekanisk eller halvkemisk massa

341112

Sulfatmassatillverkning

Sulfatmassaindustri

341113

Sulfitmassatillverkning

Sulfitmassaindustri

3411
34111

MIS 1977: 9

18 Koder

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvud- grupp
grupp

Kort innehållsb. s 50-51

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Pappers- och papptillverkning

Pappers- och pappindustri

341121

Tillverkning av tidnings- och
journalpapper

Tidnings- och journalpappersindustri

341122

Tillverkning av kraftpapper
och -papp

Kraftpapper- och -pappindustri

341129

Övrig tillverkning av papper,
papp

Övrig pappers- och pappindustri

341130

Tillverkning av träfiberplattor

Träfiberplattindustri

Tillverkning av pappers- och
pappförpackningar

Pappers- och pappförpackningsindustri

detaljgrupp

34112

34113
3412

3419

342

34121

341210

Tillverkning av wellpapp

Wellpappindustri

34129

341290

Tillverkning av andra pappersförpackningar

Annan pappers- och pappförpackningsindustri

Övrig tillverkning av pappers- och
pappvaror

Övrig pappers- och pappvaruindustri

341901

Tapettillverkning

Tapetindustri

341909

Tillverkning av andra pappers- och
pappvaror

Annan pappers- och pappvaruindustri

Grafisk produktion, förlagsverksamhet

Grafisk industri, förlag

Tryckning, dagstidningsutgivning

Tryckerier, dagstidningsförlag

342011

Tryckning och utgivning av
dagstidningar

Dagstidningstryckerier och -förlag

342012

Tryckning av veckotidningar

Veckotidningstryckerier

342019

Övrig tryckning

Övriga tryckerier

34202

342020

Tillverkning av tryckformar

Tryckformsindustri

34203

342030

Bokbindning

Bokbinderier

Förlagsverksamhet

Förlag utom dagstidningsförlag

342041

Bokförlagsverksamhet

Bokförlag

342049

Övrig förlagsverksamhet

Övriga förlag

34190

3420

34201

34204

MIS 1977: 9

Koder 19

Kort innehållsb. s 51-52

Forts 3 Tillverkning
Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 35

Tillverkning av kemiska produkter,
petroleumprodukter, gummi- och
plastvaror

Kemisk industri, petroleum-,
gummivaru-, plast- och plastvaruindustri

351

Kemikalie-, gödselmedels- och
plasttillverkning

Kemikalie-, gödselmedels- och
plastindustri

Tillverkning av kemikalier,
industrigaser

Kemikalieindustri

Oorganisk kemikalietillverkning

Industri för oorganiska kemikalier

Organisk kemikalietillverkning

Industri för organiska kemikalier

351121

Sulfitsprittillverkning

Sulfitspritindustri

351129

Övrig organisk kemikalietillverkning

Industri för övriga organiska
kemikalier

351130

Oxygen- och annan industrigasframställning

Industri för oxygen- och andra
industrigaser

Tillverkning av gödselmedel,
ogräsbekämpningsmedel

Industri för gödselmedel, ogräsbekämpningsmedel

Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

detaljgrupp

3511

35111

351110

35112

35113

3512

35121

351210

Gödselmedelstillverkning

Gödselmedelsindustri

35122

351220

Tillverkning av ogräs- och insektsbekämpningsmedel

Industri för ogräs- och insektsbekämpningsmedel

Konstfiber- och plasttillverkning

Konstfiber- och plastindustri

3513
35131

351310

Konstfiber- och basplasttillverkning

Konstfiber- och basplastindustri

35132

351320

Plasthalvfabrikattillverkning

Plasthalvfabrikatindustri

Tillverkning av andra kemiska
produkter

Annan kemisk industri

352

3521

35210

352100

Färgtillverkning

Färgindustri

3522

35220

352200

Läkemedelstillverkning

Läkemedelsindustri

3523

35230

352300

Tvättmedels- och toalettmedelstillverkning

Tvättmedels- och toalettmedelsindustri

MIS 1977: 9

20 Koder

Forts 3 Tillverkning
Näringsgrupp
huvudgrupp
3529

353

3530

354

3540

Kort innehållsb. s 52-53

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Övrig tillverkning av kemiska
produkter

Övrig kemisk industri

352901

Tändstickstillverkning

Tändsticksindustri

352902

Sprängämnes- och ammunitionstillverkning

Sprängämnes- och ammunitionsindustri

352903

Tryckfärgstillverkning

Tryckfärgsindustri

352909

Tillverkning av övriga kemiska
produkter

Industri för övriga kemiska
produkter

353000

Petroleumraffinering

Petroleumraffinaderier

Tillverkning av smörjmedel,
asfalt- och kolprodukter

Smörjmedels-, asfalt- och
kolproduktindustri

Smörjmedelsframställning

Smörjmedelsindustri

Annan tillverkning av petroleum- och kolprodukter

Annan petroleum- och kolproduktindustri

354091

Asfaltpapptillverkning

Asfaltpappindustri

354099

Tillverkning av övriga petroleum- och kolprodukter

Övrig petroleum- och kolproduktindustri

Gummivarutillverkning

Gummivaruindustri

Däck- och slangtillverkning,
gummireparation

Däck- och slangindustri, gummireparationsindustri

detaljgrupp

35290

35300

35401

354010

35409

355
3551

3559
356

35511

355110

Tillverkning av däck och slangar

Däck- och slangindustri

35512

355120

Regummering, gummireparation

Regummerings- och gummireparationsindustri

35590

355900

Övrig gummivarutillverkning

Övrig gummivaruindustri

Plastvarutillverkning

Plastvaruindustri

3560
35601

356010

Plastförpackningstillverkning

Plastförpackningsindustri

35609

356090

Tillverkning av andra plastvaror

Annan plastvaruindustri

MIS 1977: 9

Koder 21

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

Kort innehållsb. s 53-54

undergrupp

Näringsområde 36

361

3610

362

3620

36100

Primär benämning

Sekundär benämning

Tillverkning av varor av mineraliska ämnen, utom metaller

Jord- och stenvaruindustri

Porslins- och lergodstillverkning

Porslins- och lergodsindustri

Glas- och glasvarutillverkning

Glas- och glasvaruindustri

detaljgrupp

361000

36201

362010

Planglastillverkning

Planglasindustri

36202

362020

Tillverkning av förpackningsglas

Förpackningsglasindustri

36203

362030

Tillverkning av hushålls- och
prydnadsglas

Hushålls- och prydnadsglasindustri

36209

362090

Tillverkning av andra glasvaror

Annan glasvaruindustri

Tegel-, cement- och annan
mineralvarutillverkning

Tegel-, cement- och annan
mineralvaruindustri

Tegelvarutillverkning

Tegelindustri

369

3691
36911

369110

Tillverkning av rödtegelvaror

Rödtegelindustri

36919

369190

Tillverkning av andra tegelvaror

Annan tegelindustri

Cement- och kalktillverkning

Cement- och kalkindustri

3692
36921

369210

Cementtillverkning

Cementindustri

36922

369220

Kalktillverkning

Kalkindustri

Övrig mineralvarutillverkning

Övrig mineralvaruindustri

Stenbearbetning

Stenvaruindustri

Betong- och betongvarutillverkning

Betong- och betongvaruindustri

369921

Tillverkning av fabriksblandad
betong

Industri för fabriksblandad betong

369922

Tillverkning av lättbetongvaror

Lättbetongvaruindustri

369929

Tillverkning av övriga betongvaror

Övrig betongvaruindustri

3699
36991

369910

36992

MIS 1977: 9

22 Koder

Forts 3 Tillverkning
Näringsgrupp
huvudgrupp

Kort innehållsb. s 54-55

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Tillverkning av andra varor av
mineraliska ämnen

Industri för andra varor av
mineraliska ämnen

369991

Tillverkning av mineralull,
glasull och varor därav

Mineralulls- och glasullsindustri

369992

Slipmedelstillverkning

Slipmedelsindustri

369999

Tillverkning av övriga varor
av mineraliska ämnen

Industri för övriga varor av
mineraliska ämnen

Metallframställning

Järn-, stål- och metallverk

Järn-, stål- och ferrolegeringsframställning

Järn-, stål- och ferrolegeringsverk

detaljgrupp

36999

Näringsområde 37

371

372

3710

37101

371010

Järn- och stålframställning

Järn- och stålverk

37102

371020

Ferrolegeringsframställning

Ferrolegeringsverk

37103

371030

Gjutning av järn och stål

Järn- och stålgjuterier

Framställning av ickejärnmetaller

Ickejärnmetallverk

3720

37201

372010

Framställning av ickejärnmetaller ur malm

Industri för ickejärnmetaller
ur malm

37202

372020

Framställning av ickejärnmetaller ur skrot

Industri för ickejärnmetaller
ur skrot

37203

372030

Halvfabrikattillverkning av
ickejärnmetall

Valsverk, dragerier o d för
ickejärnmetall

37204

372040

Gjutgodstillverkning av ickejärnmetall

Gjuterier för ickejärnmetall

Näringsområde 38

Verkstadsvarutillverkning

Verkstadsindustri

381

Metallvarutillverkning

Metallvaruindustri

3811

38110

381100

Tillverkning av verktyg, redskap

Verktygs- och redskapsindustri

3812

38120

381200

Metallmöbeltillverkning

Metallmöbelindustri

3813

38130

381300

Tillverkning av metallkonstruktioner

Industri för metallkonstruktioner

MIS 1977: 9

Koder 23

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

Kort innehållsb. s 55-56

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Övrig metallvarutillverkning

Övrig metallvaruindustri

detaljgrupp

3819
38191

381910

Metallförpackningstillverkning

Metallförpackningsindustri

38192

381920

Tillverkning av metalltråd, -nät.
-linor, -kablar

Industri för metalltråd, -nät,
-linor, -kablar

38193

381930

Tillverkning av spik, skruvar,
bultar

Spik, skruv- och bultindustri

38194

381940

Tillverkning av andra byggnadsmetallvaror

Annan byggnadsmetallvaruindustri

38195

381950

Tillverkning av hushållsmetallvaror

Hushållsmetallvaruindustri

38199

381990

Annan metallvarutillverkning

Annan metallvaruindustri

Maskintillverkning

Maskinindustri

382
3821

38210

382100

Tillverkning av stationära turbiner och motorer

Industri för stationära turbiner
och motorer

3822

38220

382200

Tillverkning av jordbruksmaskiner

Jordbruksmaskinindustri

Tillverkning av metall- och
träbearbetningsmaskiner

Industri för metall- och träbearbetningsmaskiner

3823

38231

382310

Tillverkning av metallbearbetningsmaskiner

Industri för metallbearbetningsmaskiner

38232

382320

Tillverkning av träbearbetningsmaskiner

Industri för träbearbetningsmaskiner

Tillverkning av övriga varubearbetningsmaskiner, byggnadsmaskiner

Industri för övriga varubearbetningsmaskiner, byggnadsmaskiner

3824

38241

382410

Tillverkning av massa- och
pappersbearbetningsmaskiner

Industri för massa- och pappersbearbetningsmaskiner

38242

382420

Tillverkning av byggnads- och
mineralbrytningsmaskiner

Industri för byggnads- och mineralbrytningsmaskiner

38249

382490

Tillverkning av andra varubearbetningsmaskiner

Industri för andra varubearbetningsmaskiner

MIS 1977: 9

24 Koder

Forts 3 Tillverkning
Näringsgrupp
huvudgrupp

Kort innehållsb. s 56-57

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Tillverkning av datamaskiner
(datorer), kontorsmaskiner

Datamaskinindustri, kontorsmaskininudstri

detaljgrupp

3825

38251

382510

Tillverkning av datamaskiner

Datamaskinindustri

38259

382590

Tillverkning av andra kontorsmaskiner

Annan kontorsmaskinindustri

Övrig maskintillverkning,
maskinreparation

Övrig maskinindustri, maskinreparationsverkstäder
Industri för hushållsapparater

3829

38291

382910

Tillverkning av hushållsapparater

38292

382920

Reparation av maskiner,
hushållsapparater

38299

utom

Reparationsverkstäder för maskiner
utom hushållsapparater

Annan maskintillverkning

Annan maskinindustri

382991

Tillverkning av lyftanordningar

Industri för lyftanordningar

382992

Tillverkning av vätskepumpar

Industri för vätskepumpar

382993

Tillverkning av maskindelar,
ej specialdelar

Industri för maskindelar, ej
specialdelar

382999

Tillverkning av övriga maskiner

Industri för övriga maskiner

Tillverkning av elektriska
produkter

Elektroindustri

383

3831

38310

383100

Tillverkning av elmotorer, generatorer samt elapparatur för maskiner

Industri för elmotorer, generatorer
samt elapparatur för maskiner

3832

38320

383200

Tillverkning av teleprodukter

Teleproduktindustri

3833

38330

383300

Tillverkning av elektriska hushållsapparater

Industri för elektriska hushållsapparater

Övrig tillverkning av elektriska
produkter, elreparation

Övrig elektroindustri, elreparationsverkstäder

3839

38391

383910

Tillverkning av elektrisk tråd- och
kabel

Elektrisk tråd- och kabelindustri

38392

383920

Batteri- och ackumulatortillverkning

Batteri- och ackumulatorindustri

38393

383930

Glödlamps- och lysrörstillverkning

Glödlamps- och lysrörsindustri

Koder 25

MIS 1977: 9

Forts 3 Tillverkning
Näringshuvudgrupp

grupp

Kort innehållsb. s 57-58
Primär benämning

Sekundär benämning

383940

Reparation av elektriska produkter,
utom hushållsapparater

Reparationsverkstäder för elektriska
produkter, utom hushållsapparater

383990

Tillverkning av andra elektriska
produkter

Annan elektroindustri

Transportmedelstillverkning

Transportmedelsindustri

Byggande och reparation av
fartyg, båtar

Skeppsvarv, båtbyggerier

undergrupp

detaljgrupp

38394

38399

384
3841

38411

384110

Byggande och reparation av
fartyg

Skeppsvarv

38412

384120

Byggande och reparation av
båtar

Båtbyggerier

38413

384130

Tillverkning av fartygs- och
båtmotorer

Industri för fartygs- och båtmotorer

38414

384140

Fartygsupphuggning

Fartygsupphuggerier

Tillverkning och reparation av
rälsfordon

Rälsfordonsindustri- och -reparationsverkstäder

3842

38421

384210

Rälsfordonstillverkning

Rälsfordonsindustri

38422

384220

Reparation av rälsfordon

Reparationsverkstäder för rälsfordon

Bil- och bilmotortillverkning

Bil- och bilmotorindustri

3843

3844

38431

384310

Tillverkning av bilar och underreden

Bilindustri

38432

384320

Tillverkning av bilmotorer,
-delar, släpfordon

Industri för bilmotorer,
släpfordon

38440

384400

Cykel- och motorcykeltillverkning

Cykel- och motorcykelindustri

Tillverkning och reparation av
flygplan

Flygplansindustri och -reparationsverkstäder

3845

3849

-delar,

38451

384510

Tillverkning av flygplan och
-motorer

Flygplansindustri

38452

384520

Reparation av flygplan

Reparationsverkstäder för flygplan

38490

384900

Övrig transportmedelstillverkning

Övrig transportmedelsindustri

26 Koder

MIS

Forts 3 Tillverkning
Näringsgrupp
huvudgrupp

1977: 9

Kort innehållsb. s 58-59

undergrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

Tillverkning av instrument,
foto- och optikvaror, ur

Industri för instrument, foto- och
optikvaror, ur

detaljgrupp

385

3851

38510

385100

Instrumenttillverkning

Instrumentindustri

3852

38520

385200

Foto- och optikvarutillverkning

Foto- och optikvaruindustri

3853

38530

385300

Urtillverkning

Urindustri

Näringsområde 39

Annan tillverkning

Annan tillverkningsindustri

390

Annan tillverkning

Annan tillverkningsindustri

3901

39010

390100

Guld- och silvervarutillverkning

Guld- och silvervaruindustri

3902

39020

390200

Musikinstrumenttillverkning

Musikinstrumentindustri

3903

39030

390300

Tillverkning av sportartiklar

Sportvaruindustri

3909

39090

Övrig tillverkning

Övrig tillverkningsindustri

Tillverkning av borstbinderiarbeten
Tillverkning av övriga varor

Borstbinderiindustri

390901
390909

Industri för övriga varor

Koder 27

MIS 1977: 9

Näring 4 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
(Sekundär benämning: El-, gas-, värme- och vattenverk)

Kort innehållsb. s 59

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 41

El-, gas- och värmeförsörjning

El-, gas- och värmeverk

410

El-, gas- och värmeförsörjning

El-, gas- och värmeverk

Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

detaljgrupp

4101

41010

410100

Elförsörjning

Elverk

4102

41020

410200

Gasförsörjning

Gasverk

4103

41030

410300

Fjärrvärmeförsörjning

Värmeverk

Vattenförsörjning

Vattenverk

Vattenförsörjning

Vattenverk

Näringsområde 42

420

4200

42000

420000

28 Koder

MIS 1977: 9

Kort innehållsb. s 60-61

Näring 5 Byggnadsverksamhet
(Sekundär benämning: Byggnadsindustri)
Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 50

Byggnadsverksamhet

Byggnadsindustri

501

Byggande av hus och anläggningar,
grundarbeten

Husbyggnads-, väg-, vatten- och
linjebyggnadsindustri,
schaktningsverksamhet

Schaktning och andra grundarbeten

Schaktningsverksamhet

Byggande av hus och anläggningar

Husbyggnads-, väg-, vatten- och
linjebyggnadsindustri

Näringshuvudgrupp

grupp

5011

undergrupp

50110

detaljgrupp

501100

5012

502

1

50121

501210

Byggande av hus

Husbyggnadsindustri

50122

501220

Byggande av anläggningar

Väg-, vatten- och linjebyggnadsindustri

Byggnadshantverk

Se föreg kolumn

5020
50201

502010

Byggnadsplåtslageriarbeten

Byggnadsplåtslagerier

50202

502020

Värme-, ventilation- och
sanitetsarbeten

Rörlednings- och ventilationsverkstäder

50203

502030

Elektrisk installation

Elektrisk installationsentreprenad

50204

502040

Byggnadsglasmästeriarbeten

Glasmästeri

50205

502050

Måleriarbeten

Målerientreprenad

50209

502090

Övrigt byggnadshantverk

Se föreg kolumn

Ingen uppdelning av näringsområdet (division) 50 finns i ISIC. I det internationella kodschemat har sålunda
tresiffernivån koden 500 och fyrsiffernivån koden 5000. Utöver näringsgrenarna inom de nationella fem- och
sexställiga indelningsnivåerna är sålunda här upptagna tre- och fyrsiffriga koder likaså enbart nationella.

MIS 1977: 9

grupp1

Koder 29

Näring 6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
(Sekundär benämning: Varuhandel, restaurang- och hotellrörelse)

Kort innehållsb. s 61-62

Näringshuvudgrupp1

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 61

Partihandel och varuförmedling

Se föreg kolumn

611

Produktionsvaruinriktad partihandel

"-

undergrupp

detaljgrupp

6111 2

61110

611100

Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter

"-

6112

61120

611200

Partihandel med maskiner,
verktyg, apparater

"-

Konsumtionsvaruinriktad partihandel

"-

612

6121

61210

612100

Partihandel med livsmedel,
dryckesvaror, tobak

"-

6122

61220

612200

Textil-, beklädnads- och
lädervarupartihandel

"-

6123

61230

612300

Hemutrustningspartihandel

"-

6129

61290

612900

Övrig konsumtionsvaruinriktad
partihandel

"-

Partihandel med transportmedel,
bränsle och drivmedel

"-

613

6131

61310

613100

Transportmedelspartihandel

"-

6132

61320

613200

Bränsle- och drivmedelspartihandel

"-

Varuförmedling

"-

614
6141 2

61410

614100

Varuförmedling av produktionsvaror

"-

6142 2

61420

614200

Varuförmedling av konsumtionsvaror

"-

6143 2

61430

614300

Varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel

"-

1

Ingen uppdelning av näringsområde (division) 61 och 62 finns i ISIC. I det internationella kodschemat har sålunda
tresiffernivån koden 610 respektive 620 och fyrsiffernivån koden 6100 respektive 6200. Här upptagna tre- och fyrsiffriga
koder utgör sålunda nationella uppdelningar.
2

En försöksvis tilläggsuppdelning på femsiffernivån (se sid 41) har sedan flera år tillämpats bl a i det centala
företagsregistret. Uppdelningen ingår ej i SNI-standarden.

MIS 1977: 9

30 Koder

Forts 6 Varuhandel, restaurang- och kotellverksamhet

Kort innehållsb. s 62-64

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 62

Detaljhandel

Se föreg kolumn

621

Varuhushandel

"-

Varuhushandel med dagligvaror

"-

Varuhushandel med sällanköpsvaror

"-

Näringshuvudgrupp
grupp

6211

undergrupp

62110

detaljgrupp

621100

6212

6219

62121

621210

Varuhushandel med beklädnadsvaror

"-

62122

621220

Varuhushandel med hemutrustningsvaror

"-

62123

621230

Varuhushandel med ur, guldsmeds- och fritidsvaror

"-

62190

621900

Övrig varuhushandel

"-

Dagligvaruhandel

"-

Livsmedelsdetaljhandel

"-

Färg- och parfymdetaljhandel

"-

622
6221

62210

622100

6222
62221

622210

Färg- och tapethandel

"-

62222

622220

Parfym- och sjukvårdshandel

"-

Tobaks- och bokhandel

"-

6223

6224

62231

622310

Tobaks- och tidningshandel

"-

62232

622320

Bok- och pappershandel

"-

62240

622400

Blomsterhandel

"-

Sällanköpsvaruhandel

"-

Beklädnadsdetaljhandel

"-

623
6231
62311

623110

Konfektions- och ekiperingshandel

"-

62312

623120

Skohandel

"-

62319

623190

Övrig beklädnadshandel

"-

Hemutrustningsdeta ljhandel

"-

Möbelhandel

"-

6232
62321

623210

MIS 1977: 9

Koder 31

Forts 6 Varuhandel, restaurang- och hotellverksamhet
Näringshuvudgrupp

grupp

Primär benämning

Sekundär benämning

623220

Järnhandel

Se föreg kolumn

62323

623230

Radio- och TV-handel

"-

62324

623240

Detaljhandel med hushållsapparater, belysningsartiklar

"-

62329

623290

Detaljhandel med övrig h e m utrustning

"-

Ur-, guldsmeds- och fritidsvarudetaljhandel

"-

undergrupp

detaljgrupp

62322

6233

6239

Kort innehållsb. s 64-65

62331

623310

Ur-, optik- och guldsmedsvaruhandel

"-

62332

623320

Fotohandel

"-

62333

623330

Cykel- och sporthandel

"-

62334

623340

Musik- och leksakshandel

"-

62390

623900

Övrig sällanköpsvaruhandel

"-

Bil- och drivmedelsdetaljhandel

"-

624
6241

62410

624100

Bildetaljhandel

"-

6242

62420

624200

Drivmedelsdetaljhandel

"-

Apoteks- och systemvarudetaljhandel

Apotek, systembolaget

625

6251

62510

625100

Apoteksvaruhandel

Apotek

6252

62520

625200

Systemvaruhandel

Systembolaget

Restaurang- och hotellverksamhet

Restaurang- och hotellrörelse

Restaurang- och kaféverksamhet

Restaurang- och kaférörelse

Hotell-, pensionats- och campingverksamhet

Hotell-, pensionats- och campingrörelse

Näringsområde 63

631

6310

632

6320

63100

631000

63201

632010

Hotell- och pensionatsverksamhet

Hotell- och pensionatsrörelse

63202

632020

Campingverksamhet

Campingrörelse

MIS 1977: 9

32 Koder

Näring 7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer
(Sekundär benämning: Samfärdsel, post- och televerk)

Kort innehållsb. s 65-66

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 71

Samfärdsel

Se föreg kolumn

711

Landtransport

"-

Näringshuvudgrupp
grupp

undergrupp

detaljgrupp

7111

71110

711100

Järnvägstrafik

Järnvägar

7112

71120

711200

Buss- och spårvägstrafik

Spårvägar, bussrörelse

7113

71130

711300

Personbilstransport

Taxirörelse

7114

71140

711400

Lastbils- och annan vägtransport

Lastbilsåkerier

7115

71150

711500

Transport i rörsystem

Se föreg kolumn

Stödtjänster inom landtransport

"-

7116
71161

711610

Bilparkeringsverksamhet

"-

71169

711690

Andra stödtjänster inom landtransport

"-

Sjötransport

"-

712
7121

71210

712100

Utrikes- och kustsjöfart

"-

7122

71220

712200

Sjötransport på inre vattenvägar

"-

Stödtjänster inom sjötransport

Hamn- och lotsväsen, stuverirörelse

7123

71231

712310

Farledstjänster

Lots- och fyrväsen

71232

712320

Stuveriverksamhet

Stuverirörelse

71239

712390

Hamntjänster, andra stödtjänster
inom sjötransport

Hamnväsen m m

Lufttransport

Se föreg kolumn

713
7131

71310

713100

Luftfart

"-

7132

71320

713200

Flygplanstjänster, andra stödtjänster inom luftfart

"-

Transportförmedling, lagringsverksamhet

Transportförmedlings- och
lagringsrörelse

Transportförmedling, övriga
tjänster inom transport

Transportförmedlingsrörelse, övriga
tjänster inom transport

719

7191

MIS 1977: 9

Koder 33

Forts 7 Samfärdsel, post- och telekommunikationer

Kort innehållsb. s 66

Näringshuvudgrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

grupp

undergrupp

detaljgrupp

71911

719110

Resebyråverksamhet

Resebyråer

71912

719120

Godstransportförmedling (spedition), mäkleriverksamhet

Speditionsrörelse, mäkleriverksamhet

71919

719190

Andra tjänster inom transport

Se föreg kolumn

Lagrings- och magasineringsverksamhet

Lagrings- och magasineringsrörelse

7192

71921

719210

Kyllagringsverksamhet

Kyllagringsrörelse

71929

719290

Annan lagrings- och magasineringsverksamhet

Annan lagrings- och magasineringsrörelse

Post- och telekommunikationer

Post- och televerk

Post- och telekommunikationer

Post- och televerk

Näringsområde 72

720

7200
72001

720010

Postkommunikationer

Postverk

72002

720020

Telekommunikationer

Televerk

MIS 1977: 9

34 Koder

Näring 8 Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet
(Sekundär benämning: Banker och försäkringsinstitut, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet)

Kort innehållsb. s 66-67

Primär benämning

Sekundär benämning

Näringsområde 81

Bank- och annan finansverksamhet

Banker och andra finansinstitut

810

Bank- och annan finansverksamhet

Banker och andra finansinstitut

Näringsgrupp
huvudgrupp

undergrupp

detaljgrupp

8101

81010

810100

Bankverksamhet

Banker

8102

81020

810200

Annan kredit- och finansieringsverksamhet

Andra kredit- och finansieringsinstitut

8103

81030

810300

Andra finansiella tjänster

Rörelse för andra finansiella
tjänster

Försäkringsverksamhet

Försäkringsinstitut och -agenturer

Försäkringsverksamhet

Försäkringsinstitut och -agenturer

Näringsområde 82

820

8200
82001

820010

Försäkringsåtagande verksamhet

Försäkringsinstitut

82002

820020

Försäkringsförmedlande verksamhet

Försäkringsagenturer

Fastighetsförvaltning och -förmedling, uppdragsverksamhet

Se föreg kolumn

Fastighetsförvaltning och -förmedling

"-

Näringsområde 83

831

8310

83101

831010

Ägareförvaltning av bostadsfastighet

"-

83102

831020

Ägareförvaltning av annan
fastighet

"-

83103

831030

Fastighetsförvaltning enligt uppdrag, fastighetsförmedling

"-

Uppdragsverksamhet

"-

832
8321

83210

832100

Juridisk uppdragsverksamhet

"-

8322

83220

832200

Kameral uppdragsverksamhet

"-

8323

83230

832300

Drivande av datacentral

"-

Teknisk uppdragsverksamhet

"-

Byggkonsultverksamhet

Arkitektkontor, andra byggkonsultbyråer

8324
83241

832410

MIS 1977: 9

Koder 35

Forts 8 Bank- och försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, uppdragsverksamhet

Kort innehållsb. s 67

Näringshuvudgrupp

Primär benämning

Sekundär benämning

grupp

8325

undergrupp

detaljgrupp

83249

832490

Annan teknisk uppdragsverksamhet

Andra tekniska byråer och
anstalter

83250

832500

Annons-, reklam- och marknadsundersökningsverksamhet

Annons-, reklam- och marknadsundersökningsbyråer

Övrig uppdragsverksamhet

Se föreg kolumn

8329

833

8330

83291

832910

Skriv-, duplicerings- och
kopieringsverksamhet

Skriv-, duplicerings- och
kopieringsbyråer

83292

832920

Uppdragsverksamhet avseende
administrativ organisation

Rationaliserings- och organisationsbyråer

83293

832930

Bevakningsverksamhet

Bevakningsrörelse

83299

832990

Annan uppdragsverksamhet

Se föreg kolumn

83300

833000

Maskinuthyrning (leasing o d)

Maskinuthyrningsrörelse

MIS 1977: 9

36 Koder

Kort innehållsb. s 67-69

Näring 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster
(Sekundär benämning: Som ovan)
Näringsgrupp
huvudgrupp

undergrupp

Näringsområde 91

910

Primär benämning

Sekundär benämning

Offentlig förvaltning, försvars-,
polis- och brandskyddsverksamhet

Offentlig förvaltning, försvars-,
polis- och brandväsen

Offentlig förvaltning, försvars-,
polis- och brandskyddsverksamhet

Offentlig förvaltning, försvars-,
polis- och brandväsen

detaljgrupp

9100

91001

910010

Offentlig förvaltning

Se föreg kolumn

91002

910020

Försvarsverksamhet

Försvarsväsen

91003

910030

Polisverksamhet

Polisväsen

91004

910040

Brandskyddsverksamhet

Brandväsen

Näringsområde 92

Renings-, renhållnings- och
rengörningsverksamhet

Renings- och renhållningsverk,
städningsrörelse m m

920

Renings-, renhållnings- och
rengörningsverksamhet

Renings- och renhållningsverk,
städningsrörelse m m

9200

92001

920010

Avloppssystem och -rening

Avlopps- och reningsverk

92002

920020

Renhållningsverksamhet

Renhållningsverk

92003

920030

Skorstensfejarverksamhet

Skorstensfejarrörelse

92004

920040

Städningsverksamhet

Städningsrörelse

92005

920050

Desinfektionsverksamhet

Desinfektionsföretag

92009

920090

Annan rengörningsverksamhet

Se föreg kolumn

Näringsområde 93

Undervisning, forskning, sjukvård m m

"-

931

Undervisning

"-

9310
93101

931010

Grundskoleundervisning och motsvarande

Obligatoriska skolor

93102

931020

Gymnasial undervisning

Gymnasier, fack- och yrkesskolor

93103

931030

Eftergymnasial undervisning

Universitet, högskolor, seminarier

93109

931090

Annan undervisning

Andra undervisningsinrättningar

MIS 1977: 9

Koder 37

Forts 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster
Näringshuvudgrupp

grupp

932

9320

undergrupp

935

Primär benämning

Sekundär benämning

Forsknings- och utvecklingsverksamhet

Forskningsinstitutioner

detaljgrupp

93201

932010

Naturvetenskaplig forskning

Naturvetenskapliga forskningsinstitutioner

93202

932020

Teknologisk forsknings- och
utvecklingsverksamhet

Teknologiska forskningsinstitutioner

93203

932030

Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet

Medicinska forskningsinstitutioner

93204

932040

Samhällsvetenskaplig forskning

Samhällsvetenskapliga forskningsinstitutioner

93209

932090

Annan forsknings- och utvecklingsverksamhet

Andra forskningsinstitutioner

Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet

Se föreg kolumn

933

934

Kort innehållsb. s 70-71

9331

93310

933100

Hälso- och sjukvård

"-

9332

93320

933200

Veterinärverksamhet

"-

Socialvård

"-

9340
93401

934010

Barnavård och ungdomsvård

"-

93402

934020

Åldringsvård

"-

93403

934030

Nykterhetsvård (ej klinisk) o l

"-

93409

934090

Annan socialvård och humanitär
hjälpverksamhet

"-

Intresseorganisationer

"-

9350
93501

935010

Tekniska och ekonomiska branschorganisationer

"-

93502

935020

Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer

"-

Ideella och kulturella organisationer

"-

Religiösa organisationer

"-

Övriga ideella och kulturella
organisationer

"-

939

9391
9399

93910

939100

38 Koder

MIS

Forts 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster
Näringshuvudgrupp
grupp

Kort innehållsb. s 71
Primär benämning

Sekundär benämning

939910

Politiska organisationer

Se föreg kolumn

939990

Andra ideella och kulturella
organisationer

"-

undergrupp

detaljgrupp

93991
93999

Näringsområde 94

Rekreationsverksamhet, kulturell
serviceverksamhet

941

Film-, radio-, TV-, scen- och
konstnärsverksamhet
9411

94110

941100

9412

9413

"-

"-

Filminspelning

"-

Filmdistribution och -visning

Filmdistribution, biografrörelse

94121

941210

Filmdistribution

Se föreg kolumn

94122

941220

Visning av film

Biografrörelse

94130

941300

Programverksamhet vid radio
och TV

Se föreg kolumn

Teater-, konsert- och skivförlagsverksamhet

Teatrar, konsertverksamhet och
skivförlag

9414

94141

941410

Teater- och operaverksamhet

Teatrar, operahus o l

94142

941420

Konsertverksamhet

Se föreg kolumn

94143

941430

Annan scen- och estradverksamhet

"-

94144

941440

Skiv- och bandinspelning, skivförlagsverksamhet

Skivförlag och -inspelningsstudios

Fristående konstnärs- och artistverksamhet

Se föreg kolumn

9415

942

1977: 9

94151

941510

Fristående skriftställeri och
litterär verksamhet

"-

94152

941520

Fristående bild- och formkonstnärlig samt musikalisk verksamhet

"-

94159

941590

Annan fristående artistverksamhet

"-

Biblioteks- och museiverksamhet

Bibliotek och museér

9420
94201

942010

Biblioteksverksamhet

Bibliotek

94202

942020

Museiverksamhet, konstutställning, botanisk trädgård o l

Museér, konstutställningar,
botaniska trädgårdar o l
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Forts 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster
Närings huvudgrupp

grupp

949

9490

undergrupp

Kort innehållsb. s

71-72

Primär benämning

Sekundär benämning

Annan rekreations- och nöjesverksamhet

Se föreg kolumn

detaljgrupp

94901

949010

Sporttävlingsverksamhet, drivande
av sport- och motionsinrättningar

"-

94902

949020

Trav- och galoppbaneverksamhet

"-

94903

949030

Drivande av nöjesfält, djurparker o d

Nöjesfält, djurparker o d

94904

949040

Lotteriverksamhet m m

Se föreg kolumn

94909

949090

Dans- och andra nöjestillställningar

Dans- och andra nöjesetablissement

Näringsområde 95

Reparations-, tvätteri- och
annan serviceverksamhet

Se föreg kolumn

951

Reparation av hushållsvaror
och fordon

"-

Reparation av skor, andra lädervaror

"-

Reparation av elektriska hushållsvaror

"-

9511

95110

951100

9512

95121

951210

Reparation av radio, TV

"-

95129

951290

Annan reparation av elektriska
hushållsvaror

"-

9513

95130

951300

Reparation av motorfordon

Bilreparationsverkstäder

9514

95140

951400

Reparation av ur, optik- och
guldsmedsvaror

Se föreg kolumn

Reparation av andra fordon och
hushållsvaror

"-

9519

952

95191

951910

Moped- och cykelreparation

Moped- och cykelreparationsverkstäder

95199

951990

Reparation av andra hushållsvaror

Se föreg kolumn

Tvätteriverksamhet

Tvätterier och tvättbarer

9520
95201

952010

Kemtvätt

Se föreg kolumn

95209

952090

Annan tvätteriverksamhet

Andra tvätterier och tvättbarer
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Kort innehållsb. s 72-73

Forts 9 Offentlig förvaltning och andra tjänster
Näringshuvudgrupp

grupp

undergrupp

detaljgrupp

953

9530

95300

953000

959

9591

9592

Hushållsarbete

Se föreg kolumn

Annan personlig serviceverksamhet

"-

Hår- och skönhetsvård

Frisér- och skönhetssalonger

959110

Herrfrisering

Herrfrisérsalonger

95912

959120

Damfrisering

Damfrisérsalonger

95913

959130

Skönhetsvård

Skönhetssalonger

95920

959200

Fotografverksamhet, fotoservice,
kopiering och framkallning

Fotografirörelse

Övrig personlig serviceverksamhet

Se föreg kolumn

95991

959910

Drivande av varmbadhus, hygienbehandling, massagebehandling o d

Varmbadinrättningar och massageinstitut o d

95992

959920

Begravningsbyråverksamhet

Begravningsbyråer

95999

959990

Annan serviceverksamhet

Se föreg kolumn

Verksamhet vid internationella
organisationer, utländska ambassader o d

Internationella organisationer,
utländska ambassader o d

Verksamhet vid internationella
organisationer, utländska ambassader o d

Internationella organisationer,
utländska ambassader o d

Näringsområde 96

9600

Sekundär benämning

95911

9599

960

Primär benämning

96000

960000

Koder 41
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Tilläggsuppdelning för vissa grupper inom partihandeln
Anm. En försöksvis uppdelning av SNI-grupperna 6111, 6141, 6142 och 6143 har sedan
flera år tillämpats i vissa sammanhang, bl a i det centrala företagsregistret. Uppdelningen
ingår dock ej i den år 1969 fastställda och fortfarande gällande standarden.

6111

6141

6142

6143

Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter
61111

Djur-, spannmåls-, gödselmedels- och oljefröhandel

61112

Partihandel med hudar, skinn, textilfibrer, industritextilier

61113

Partihandel med rundvirke, massa, papper, papp

61114

Kemikalie-, färg-, plastmaterial- och gummipartihandel

61115

Partihandel med malmer, metaller, metallhalvfabrikat

61116

Partihandel med byggnadsmaterial utom metallhalvfabrikat

61117

Skrothandel

61119

Partihandel med andra råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter

Handelsförmedling av produktionsvaror
61411

Handelsförmedling av djur, spannmål, gödselmedel och
oljefröer

61412

Handelsförmedling av hudar, skinn, textilfibrer, industritextilier

61413

Handelsförmedling av rundvirke, massa, papper, papp

61414

Handelsförmedling av kemikalier, färg, plastmaterial och gummi

61415

Handelsförmedling av malmer, metaller, metallhalvfabrikat

61416

Handelsförmedling av byggnadsmaterial utom metallhalvfabrikat

61417

Handelsförmedling av andra råvaror, halvfabrikat, driftsförnödenheter

61418

Handelsförmedling av maskiner, verktyg, apparater

Handelsförmedling av konsumtionsvaror
61421

Handelsförmedling av livsmedel, dryckesvaror, tobak

61422

Handelsförmedling av textil-, beklädnads- och lädervaror

61423

Handelsförmedling av hemutrustnings varor

61429

Handelsförmedling av övriga konsumtionsvaror

Handelsförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel
61431

Handelsförmedling av transportmedel

61432

Handelsförmedling av bränsle och drivmedel
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Avdelning 2 Kort innehållsbeskrivning av SNI-grupper
2.1

Allmänt

För det varuproducerande området i SNI ges i (en första del av ) SNI-katalogen (MIS 1975:4)
fullständiga och detaljerade beskrivningar av SNI-aktivitetsarter och motsvarande SNIvarugrupper. På grundval av dessa beskrivningar kan klassificering göras av produktionsenheter på aktivitetsarter, dvs näringsgrenar bildas. Katalogens kanske främsta syfte är
sålunda att ge underlag för sådana klassificeringar.
I en planerad andra del av SNI-katalogen omfattande byggnadsverksamhet och det tjänsteproducerande området avses ingå liknande beskrivningar av aktivitets arter.
Med aktivitetsart avses en aktivitet, eller flera sinsemellan likartade aktiviteter, vilka
anger SNI-gruppens principiella innehåll, medan näringsgren betecknar den grupp av
produktionsenheter och härtill hörande variabler som i statistiska redovisningar representerar en viss aktivitetsart.
Efterföljande avsnitt 2.2 ger för respektive näringsområde (tvåsiffernivån) kortfattade
beskrivningar av samtliga SNI-grupper på sexsiffernivån (detaljgrupper). I några fall har
emellertid, för att erhålla en klarare avgränsning gentemot andra områden, beskrivningar
gjorts även för grövre nivåer.
Vid bildande av näringsgrenar i ovan nämnd mening erfordras i vissa fall speciella tillläggsvillkor till definitionerna av aktivitetsarterna. Detta gäller när vissa närmare angivna
slag av vertikal integration av skilda aktivitetsarter föreligger inom en produktionsenhet.
I nedanstående beskrivningar är dessa villkor införda och utmärkta med en asterisk.
Beskrivningarna i avsnitt 2.2 utgår ifrån ambitionen att endast ge en grov bild av innehållet i aktivitets arter och motsvarande näringsgrenar. För de som har behov av mera fullständiga definitioner hänvisas, vad gäller det varuproducerande området, till den ovan
nämnda första delen av SNI-katalogen (MIS 1975:4). Vad gäller byggnadsverksamhet och
det tjänsteproducerande området hänvisas tillsvidare till stencilerade alfabetiska s k hjälpförteckningar vilka kan erhållas efter hänvändelse till SCB.
Som framgår av förordet grundas SNI på den internationella, av FN utarbetade, näringsgrensstandarden ISIC.
Följande grupper i SNI har dock erhållit principiellt avvikande innehåll jämfört med motsvarande i ISIC. I ett av dessa fall (d) kan avvikelsen dock betraktas närmast som en tolkningsfråga, där ISICs formulering inte är direkt översättningsbar till svenska förhållanden.
a) Grupp 3220 Tillverkning av kläder
All lönsömnad har i SNI medtagits i denna grupp (undergrupp 32206, Lönsömnad), alltså
även sådan lönsömnad som enligt ISIC ingår i 3212, Textilsömnad, utom beklädnadstillverkning; t ex lönsömnad av gardiner, sänglinne, tält etc.

En närmare beskrivning av här nämnda begrepp ges i MIS 1975:4 under avsnittet
"allmän uppbyggnad".
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b) Grupp 3829 Övrig maskintillverkning, maskinreparation
All reparation av maskiner utom hushållsapparater har i SNI förts till denna grupp (undergrupp 38292, Reparation av maskiner, utom hushållsapparater). Enligt ISIC skall däremot reparation av maskiner som en huvudprincip hänföras till samma grupp som tillverkningen av respektive maskiner. Reparation av stationära turbiner och motorer skall
sålunda i ISIC föras till 3821, Tillverkning av stationära turbiner och motorer, av
jordbruksmaskiner till 3822, Tillverkning av jordbruksmaskiner etc. Verksamheten vid
reparationsfirmor o 1 (repair shops), som ej har specialiserat sig på visst slag av maskiner
och där en klassificering enligt huvudprincipen svårligen kan tillämpas, förs dock även
enligt ISIC till grupp 3829.
c) Grupp 3839 övrig tillverkning av elektriska produkter, elreparationer
I analogi med b) ovan ingår enligt SNI all reparation av elektriska produkter utom hushållsapparater i denna grupp (undergrupp 38394, Reparation av elektriska produkter, utom
hushållsapparater). I likhet med förhållandet inom huvudgrupp 382 ingår däremot enligt
ISIC reparation av elektriska produkter i samma grupp som tillverkningen av respektive
produkter.
d) Grupp 8101 Bankverksamhet
Enligt SNI inräknas sparbanker i denna grupp. I ISIC finns termen "saving banks" medtagen i definitionen av grupp 8102, Annan kredit- och finansieringsverksamhet. Svenska
sparbankers verksamhet är dock i regel av sådant slag, att dessa kan föras till grupp 8101
utan att komma i konflikt med ISICs definition därav.
e) Utöver avvikelserna a) - d) ovan finns ytterligare några fall. Dessa kan dock i praktiken anses vara av föga betydelse för utfallet av en klassificering av produktionsenheter,
dvs för bildande av näringsgrenar. Fullständig redovisning, även av förekommande smärre
avvikelser ges i SNI-katalogen. Vid redovisningar av aktivitetsarter liksom av till dessa
motsvarande SNI-varugrupper, eller SNI-tjänster, kan dock här betecknade "smärre
avvikelser" bli av annan och större betydelse för internationella jämförelser.
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2.2

Innehållsbeskrivning av detaljgrupper

Anm. I nedanstående aktivitetsartsbeskrivningar har i några fall tilläggsvillkor införts
som gäller vid bildande av näringsgren (se avsnitt 2.1). Dessa villkor är utmärkta med
en asterisk.
11

JORDBRUK, JAKT

111010

Odling, skötsel och skörd av vegetabiliska jordbruksprodukter samt uppfödning och skötsel av nötkreatur, hästar, svin, får, fjäderfä o a husdjur
för slakt och avel och för produktion av mjölk, hudar, ull och ägg. Vidare
ingår odling, skötsel och skörd av icke direkt ätbara nötter, bär, frukter o 1.
Uppfödning och skötsel av rid- och tävlingshästar, liksom förvaltning av
jordbruksfastighet.

111020

Odling, skötsel (inkl beskärning, besprutning, ympning o d speciella tjänster
avseende fruktträd och prydnadsväxter) och skörd av blommor, grönsaker,
plantor (även för planering av skog) o d trädgårdsprodukter samt av direkt
ätbara nötter, bär, frukter o 1.

111030

Uppfödning och skötsel av renar för slakt, slakt av renar samt utvinning av
renhudar och -skinn.

111040

Uppfödning och skötsel av mink o a pälsdjur för produktion av pälsskinn. Avel
av pälsdjur för pälsskinnsändamål ingår även.

111050

Uppfödning och skötsel av andra än till föregående grupper hänförliga
(icke vilda) djur såsom hundar, katter, sällskapsfåglar samt biodling,

112000

Tjänster inom jordbruk som görs på uppdrag (om jordbrukarna själva utför
motsvarande aktiviteter hänförs dessa till 111010) såsom harvning, gödsling,
plöjning o a förberedande aktiviteter för odling av jordbruksprodukter; sådd av
jordbruksprodukter; besprutning, hackning, rensning o a aktiviteter i samband
med odling av jordbruksprodukter; samt tröskning, sortering, torkning, förpackning o a aktiviteter i samband med skörden av jordbruksprodukter,
Även dressering, trimning o 1 av hästar, hundar o a hus- och sällskapsdjur
(även hund- och kattpensionatverksamhet o 1), betäckning, svinstamkontroll
o 1 samt mjölkbedömning o 1 som görs på uppdrag ingår. Vidare ingår
skötsel av bevattningssystem samt uthyrning av jordbruksmaskiner med åtföljande maskinskötare.

113000

Jakt, viltvård

12

SKOGSBRUK

121010

Skogsvård såsom hyggesvård, röjning, plantering, besprutning och dikning
eller annan kultivering för bevarande av trädbestånd och främjande av
tillväxt på skogsmark. Utvärdering av skog ingår även.

121020

Kolning samt insamling av skogsväxter och delar härav.

122010

Skogsavverkning (inkl gallring) och virkesmätning, barkning samt bildning
och grov tillformning av stolpar o 1.
Timmerkörslor o 1 transporter vilka äger rum inom skogsavverkningsområde,
dvs i regel till uppsamlingsplats, ingår även såvida de ej utförs på beställning av åkerier o 1. I det senare fallet hänförs de till SNI 711400.
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122020

Transport av timmer och annat virke i älv, annan vattenled eller -ränna.

13

FISKE, FISKEVÅRD

130100

Fiskefångst, havsfiske- o kustfiske-, och ilandförande av densamma. Vissa
förberedande bearbetningar i form av sortering, grovrensning och -styckning
samt grovsaltning och kylning ingår även.
Vidare ingår beredning samt hållbarhetsbehandling av fisk, havsdäggdjur,
blöt- och skaldjur som äger rum på fiskefartyg.

130200

Fiskefångst, utom havs- och kustfiske, och ilandförande av densamma samt
fiskodling o a verksamhet för bevarande och befrämjande av fångstområdens
tillgångar. Vissa förberedande bearbetningar i form av sortering, grovrensning
och -styckning samt grovsaltning och kylning ingår även.
Vidare ingår beredning samt hållbarhetsbehandling av fisk, havsdäggdjur,
blöt- och skaldjur som äger rum på fiskefartyg.

21

KOLBRYTNING

210000

Brytning samt krossning o 1 bearbetning av stenkol och brunkol.
Vidareförädling till bränslebriketter i direkt anslutning till brytning av stenkol och brunkol ingår även.

22

RÅPETROLEUM- OCH NATURGASUTVINNING

220000

Utvinning av råpetroleum och naturgas från källor i mark, på sjö- eller
havsbotten.

23

MALMBRYTNING

230100

Brytning, sortering och anrikning samt sintring och brikettering av järnmalm.

230200

Brytning, sortering och anrikning av ickejärnmalmer.

29

ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING

290101

Brytning av bergarter avsedda att vidare bearbetas till gatsten, kantsten o a
stenvaror för byggnadsändamål samt till gravvårdar o a varor av monumentsten. Vidare ingår brytning av kalksten, dolomit och fältspat. Även vissa
grövre bearbetningar såsom krossning, målning, grovformning o 1 till grus,
makadam o 1 ingår.

290102

Grus-, sand- och lertäkt.

290200

Brytning av sten- och jordarter avsedda att vidareförädlas till kemiska produkter, såsom fosfat- och nitratmineral, flusspat och naturligt svavel, kalium-,
natrium- och boratmineral, tungspat, svavelkis, arsenik-, strontium- och
lithiummineral och mineraliska pigment.
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290300

Brytning av stensalt ur berg samt utvinning av havssalt ur saliner o 1.

290900

Brytning av asbest, gips, glimmer, kvarts, naturliga slipmedel av andra slag
än sand; grafit, talk, naturliga ädelstenar, naturasfalt och övriga till föregående grupper ej hänförliga ickemetalliska mineraler. Vidare ingår upptagning av torv och vidareförädling till torvmull och torvströ.
Viss grövre bearbetning av mineraliska produkter ingår även såsom krossning, målning, grovformning o 1.

31

LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- OCH TOBAKSVARUTILLVERKNING

311111

Slakt av nötkreatur, hästar, svin o a kreatur inkl grovstyckning till halva
eller fjärdedels kroppar samt avskiljande av hudar och skinn, borst, tagel
o 1. Vidare ingår ursmältning av ister o a fetter från kreatur samt tarmrensning.
Hållbarhetsbehandling och styckning av kött i samband med slakt ingår även.

311112

Slakt av fjäderfä. Vidare ingår utsmältning av ister o a fetter från fjäderfä.
Hållbarhetsbehandling och styckning av kött i samband med slakt ingår även.

311120

Framställning av korv o a charkuterivaror, soppor och buljonger med kött
som viktigaste råvara. Vidare ingår hållbarhetsbehandling, såsom saltning,
torkning, rökning och frysning av sådana varor och hermetisk o 1 tillslutning
i burkar, kärl o 1. Styckning av kött (dock ej grovstyckning som ingår i
311110) samt serietillverkning av färdiga maträtter med kött som viktigaste
råvara ingår även.
Hållbarhetsbehandling och styckning av kött i samband med slakt ingår dock
inom SNI 31111.

311210

Bearbetning av mjölk till färdig konsumtionsmjölk och -grädde genom pastörisering, separering, homogenisering m m samt framställning av smör, ost o a
mejerivaror utom glass. Vidare ingår indunstning till mjölkpulver eller kondenserad mjölk.

311220

Glasstillverkning

311300

Bearbetning av grönsaker, frukter och bär till sylt, marmelad, mos, saft,
juice etc. Vidare ingår inläggning i hermetiskt slutna kärl o 1 eller i ättika
o 1 samt torkning, frysning o a hållbarhetsbehandling av grönsaker, frukter
och bär. Framställning av pommes frites och potatischips samt serietillverkning
av färdiga maträtter med grönsaker, frukter och bär som viktigaste råvara
ingår även.

311400

Filetering o a styckning av fisk och havsdäggdjur, kokning o 1 av skal- och
blötdjur, tillvaratagande och beredning av rom samt hållbarhetsbehandling
av fisk, havsdäggdjur, skal- och blötdjur genom torkning, saltning och frysning; inläggning i lufttäta kärl o 1. Serietillverkning av färdiga maträtter
med fisk som viktigaste råvara ingår även.
Vidareberedning samt hållbarhetsbehandling av fisk, havsdäggdjur, blöt- och
skaldjur som äger rum på fiskefartyg ingår dock inom SNI 13.

311510

Margarintillverkning

311590

Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Vidare
ingår raffinering, härdning, kokning, blekning, blåsning och enklare spaltning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter samt vidareförädling
till oljekakor.
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311600

Siktning, malning o 1 bearbetning av spannmål, baljväxtfrön och rotfrukter
(dock ej potatis) till mjöl och gryn samt beredning härav. Framställning
av majsflingor, veteflingor, rostat ris o 1 ingär även.

311710

Knäckebrödstillverkning.

311791

Framställning av mjukt matbröd samt av makaroner, spagetti o d. Framställning av tunnbröd samt färdiga smörgåsar ingår även.

311792

Framställning av mjukt kaffebröd, biscuits, wafers, bakelser, tårtor o a
bakverk.

311801

Råsockertillverkning.

311802

Sockerraffinering.

311803

Direkttillverkning (från sockerbeta till konsumtionsfärdigt socker) av
bit- och strösocker.

311901

Tillverkning av sockerkonfektyrer, icke innehållande kakao.

311902

Tillverkning av kakaopulver, choklad och chokladkonfektyrer.

312110

Tillverkning av stärkelse.

312120

Röstning av kaffe. Malning samt hermetisk tillslutning, vakumförpackning
o 1 av kaffe ingår även.

312190

Tillverkning av bak- och vällingpulver, jäst, beredd senap, berett te,
majonäs, malda kryddor o a i föregående grupper ej upptagen livsmedelstillverkning, utom beredda fodermedel.

312200

Tillverkning av beredda fodermedel företrädesvis av kött, fisk, melass och
torrmjölk samt blandningar härav. Tillverkning av beredd hund- och kattmat
ingår även.

313110

Framställning av råsprit ur potatis, spannmål eller andra jordbruksråvaror.

313120

Tillverkning av spritdrycker.

313200

Framställning av viner, cider (äppel- och päronvin) eller andra huvudsakligen
jästa drycker utom maltdrycker.

313300

Tillverkning av malt och maltdrycker.

313400

Framställning av icke alkoholhaltiga drycker såsom kolsyrade och icke kolsyrade (ej saft och juice) läskedrycker och kolsyrat mineralvatten. Även
naturligt kolsyrat mineralvatten ingår.

314000

Tillverkning av tobaksvaror inkl tuggtobak och snus.
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32

TEXTIL-, BEKLÄDNADS-, LÄDER- OCH LÄDERVARUTILLVERKNING

321110

Förberedning, kardning eller kamning samt förspinning, spinning och tvinning
av alla slags textilfibrer, naturliga eller konstgjorda, till färdiga garner.
Återvinning av garn ur textilavfall o 1 ingår även.
Framställning av garn av ändlösa syntetiska eller regenererade textilfibrer
hänförs dock till 351310 samt av garn av asbest till 369999.
Blekning o 1 textilberedning på egentillverkat garn ingår även liksom impregnering och överdragning med gummi, plast o 1 på egentillverkat garn.
Vidare ingår garn av ändlösa, syntetiska eller regenererade textilfibrer som
görs i garnfabriker på inköpt fibermassa.

321121

Tillverkning av vävda band, etiketter, märken, tofsar o 1 samt snörmakeriarbeten.

321129

Tillverkning av beklädnads-, heminrednings- o a till 321121 ej hänförliga
vävnader. Framställning av hemslöjdsartiklar av textilmaterial ingår även.
Framställning av asbestväv hänförs dock till 369999, trikåväv inom 3213, cordväv till 321909 och vävda mattor till 321400.
I 321129 ingår även sömnad till färdiga textilvaror såvida sömnaden görs
på egentillverkad väv. Vidare ingår i 321129 blekning o 1 textilberedning
på egentillverkad väv samt impregnering med gummi, plast o 1 på egentillverkad väv.

321130

Kemiska och mekaniska bearbetningar av garner och vävnader utom av trikå
såsom appretering, blekning, färgning, kalendrering, matelassering och
tryckning. Impregnering och överdragning med plast eller dylikt hänförs dock
till 321901.
Liknande bearbetningar på egentillverkat material hänförs dock till 321110
och inom 32112.

321201

Sömnad av väv, oavsett material, till gardiner o 1 artiklar för rumsinredning,
sängkläder, bord- o handdukar o 1 linnevaror.
Sömnad av väv till textilvaror på egentillverkad väv hänförs dock till 321129.

321209

Sömnad av väv, oavsett material, till presenningar o 1 artiklar av impregnerad
väv, säckar, broderier o a ej till föregående grupper hänförliga Sömnadsartiklar
utom beklädnad.
Sömnad av väv till textilvaror på egentillverad väv hänförs dock till 321129.

321301

Tillverkning av damstrumpor och strumpbyxor.

321309

Tillverkning av trikåväv och beredning av densamma samt sömnad till färdiga trikåvaror utom damstrumpor och strumpbyxor.
Tillverkning av trikåvaror på inköpt trikåväv hänförs dock inom 32205.

321400

Tillverkning av mattor; vävda, flätade, knutna, tuftade o d, av alla slags
material.

321500

Tillverkning av tågvirke och linor samt av bind- och segelgarn av textilmaterial. Vidare ingår tillverkning av nät inkl fisknät o a fiskredskap av nät.

321901

Tillverkning av linoleummattor (även av papper eller papp) o a belagda eller
impregnerade vävnader.
Tillverkning av här nämnda varor på egentillverkad väv hänförs dock till
321129.
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321909

Tillverkning av vadd, stampad o a ej vävd filt, fiberduk o a ej till föregående
grupper hänförlig tillverkning av textilvaror utom beklädnad, samt framställning av cordväv,

322010

Tillverkning av huvudbonader av textilmaterial (utom av trikå), läder och
pälsskinn.

322020

Tillskärning och sömnad av läder eller konstläder till kläder. Tillverkning
av läderhandskar ingår även.

322030

Tillskärning och sömnad av pälsskinn till pälskläder och beklädnadstillbehör
av pälsskinn. Tillverkning av pälshandskar, konstgjord päls och varor härav
ingår även.
Tillverkning av huvudbonader av pälsskinn ingår i 322010.

322041

Tillverkning av byxor, kostymer, rockar o 1 Överkläder för män eller gossar
av textilmaterial.

322042

Tillverkning av kappor, dräkter, kjolar o 1 "tyngre" överkläder för kvinnor
eller flickor av textilmaterial.

322043

Tillverkning av klänningar, blusar o 1 "lättare" överkläder för kvinnor eller
flickor av textilmaterial.

322049

Tillverkning av skydds- och överdragskläder, shorts, gymnastikdräkter o a
till föregående grupper ej hänförliga överkläder.

322051

Tillverkning av skjortor utom av trikå.
Tillverkning av skjortor av trikå framställda på inköpt trikåväv ingår även.

322052

Tillverkning av underkläder (utom skjortor) utom av trikå.
Tillverkning av underkläder av trikå framställda på inköpt trikåväv ingår
även.

322060

Sömnad mot lön av råvara tillhandahållen av beställare till textilvaror hänförliga inom såväl huvudgrupp 321 som 322.

322091

Tillverkning av korsetter, gördlar, hängslen o 1 artiklar.

322099

Tillverkning av näsdukar, slipsar, kragar o a till föregående gruppe r ej hänförliga beklädnadsprodukter, utom skor.

323100

Garvning, efterbehandling, prägling och lackering av läder.

323200

Skarvning, uppmjukning, garvning, färgning o a beredning av pälsskinn samt
tillverkning av hopfogade tavlor, ämnen och fällar, samt varor av pälsskinn.

323300

Tillverkning av handväskor, piskor, plånböcker, portföljer, portmonäer,
resväskor o a reseeffekter, sadelmakeriarbeten o 1 varor av textilmaterial samt
av läder, plast, papp o a ersättningar för läder.

324000

Tillverkning av skodon utom sådana tillverkade helt av trä (331900) och helt
eller huvudsakligen av plast (356090) eller gummi (355900). Även tillverkning av delar till skodon samt damasker, benkläder o 1 ingår.
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33

TRÄVARUTILLVERKNING

331111

Framställning av sågat och hyvlat virke, sliprar av trä, diverse ämnen av
trä, ram- och möbellister.
Impregnering på egentillverkat virke ingår även.

331112

Träimpregnering.
Impregnering på egentillverkat virke ingår dock i 331111.

331121

Tillverkning av monteringsfärdiga trähus.

331122

Tillverkning av dörrar, dörrkarmar, fönster, fönsterbågar, fönsterkarmar o a
byggnadssnickerier samt väggfasta skåp, hyllor o a inredningssnickerier.

331191

Tillverkning av fanér, lameller, parkettstav samt vidare sammansatta produkter härav såsom kryssfanér, lamellträ och sammansatt parkettstav.

331192

Tillverkning av spånskivor.

331199

Tillverkning av träull o a till föregående grupper ej hänförligt trämaterial

331200

Tillverkning av behållare av trä för förvaring eller transport, såsom lådor,
kärl och tunnor samt av rotting, bast, korgvide o d, såsom korgar o 1.

331900

Tillverkning av hushålls- och prydnadsartiklar av trä, trästegar, skoblock
och skodon helt av trä samt likkistor, modellsnickerier, hemslöjdsartiklar
o a till föregående grupper ej hänförliga trävaror utom möbler. Målning till
trämjöl samt tillverkning av korkvaror ingår även.

332010

Tillverkning av stoppade möbler av alla slag oavsett material.

332020

Tillverkning av ostoppade trämöbler.

332090

Tillverkning av andra ostoppade trämöbelvaror (inkl korgmöbler o 1 flätade
möbler).
Vidare ingår tillverkning av höljen, skåp o 1 för radio- och TV-apparater,
grammofoner, symaskiner o 1 samt andra till föregående grupper ej hänförliga
trämöbelvaror.
Tillverkning av madrasser, madrass- och resårbottnar utom av metaller ingår
även.

34

MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING, GRAFISK PRODUKTION

341111

Tillverkning av mekanisk eller halvmekanisk massa.

341112

Sulfatmassatillverkning

341113

Sulfimassatillverkning

341121

Tillverkning (även återvinning) av tidnings- och journalpapper.

341122

Tillverkning (även återvinning) av kraftpapper och -papp.
Tillverkning av pappers- eller pappvaror på egentillverkat papper eller
papp ingår även.
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341129

Tillverkning (även återvinning) av annat än till föregående grupper hänförligt
obehandlat papper och papp utom wellpapp.
Tillverkning av pappers- eller pappvaror på egentillverkat papper eller
papp ingår även.

341130

Tillverkning av träfiberplattor såsom wallboard o 1 och andra byggnadsplattor
av träfiber.

341210

Tillverkning av wellpapp och varor härav.

341290

Tillverkning av pappers- eller pappåsar, -kartonger, -lådor o a papperseller pappbehållare för förvaring eller transport utom wellpapp.
Tillverkning av pappers- eller pappvaror på egentillverkat papper eller
papp ingår dock inom 34112.

341901

Tillverkning av papperstapeter.

341909

Bestrykning, impregnering o 1 efterbehandling av papper eller papp samt
stansning, prägling, skärning o a vidarebearbetning av papper eller papp till
pappers- eller pappvaror, ej hänförliga till föregående grupper såsom brevpapper, handdukar, kuvert, näsdukar, servetter etc.
Tillverkning av asfalt- och tjärpapper ingår dock i 354091, ljuskänsligt
papper i 352909, karbon- och stencilpapper i 390909 och papper belagt med
slipmedel i 369992.
Tillverkning av pappers- eller pappvaror på egentillverkat papper eller papp
ingår inom 34112.

342011

Tryckning och utgivning av dagstidningar.

342012

Tryckning av veckotidningar (underhållnings-, nöjes- o 1 vecko- eller månadstidningar).

342019

Tryckning av böcker, tidskrifter, frimärken, vykort o a till föregående grupper ej hänförliga tryckalster.

342020

Tillverkning av trycktyper, klichéer o a tryckformar.

342030

Bokbindning.

342041

Bokförlagsverksamhet.

342049

Annan förlagsverksamhet än bokförlags (342041) och dagstidningsförlagsverksamhet (342011).

35

TILLVERKNING AV KEMISKA PRODUKTER, PETROLEUMPRODUKTER,
GUMMI- OCH PLASTVAROR

351110

Framställning av kemiska grundämnen och oorganiska kemiska föreningar
samt bearbetning, blandning o d av dessa till mellanprodukter för framställning av bl a gödselmedel, beredda färger, sprängämnen och tvättmedel.
Tillverkning av beredda emalj-, glas- och porslinsfärger ingår även.
Tillverkning av hydrogen, oxygen o a oorganiska industrigaser ingår dock i
351130. Vidare ingår tillverkning av oorganiska gödselmedel i 351210.

351121

Sulfitsprittillverkning.
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351129

Framställning av organiska kemiska föreningar utom sulfitsprit samt bearbetning, blandning o d av dessa till mellanprodukter för framställning av bl a
gödselmedel, beredda färger, sprängämnen och tvättmedel.
Tillverkning av basplaster och konstfibrer ingår dock i 351310, acetylen i
351130 och sprängämnen i 352902.

351130

Framställning av acetylen, hydrogen, kolsyra, nitrogen, oxylen och ädelgaser.

351210

Framställning av fosfor-, kali-, kväve- o a gödselmedel samt blandningar
härav.

351220

Framställning av desinfektions-, insekts- och ogräsbekämpningsmedel, råttgift o 1 produkter.

351310

Tillverkning av basplaster samt av syntetiska eller regenererande textilfibrer.
Tillverkning av garn av syntetiska eller regenererande ändlösa textilfibrer
ingår även.
Tillverkning av basplaster på inköpt polymerisat ingår dock i 351320.
Vidare ingår tillverkning av garn av syntetiska eller regenererade ändlösa
textilfibrer framställda i gamfabriker på inköpt fibermassa i 321110.

351320

Tillverkning av halvfabrikat av basplaster såsom folier, profiler, rör o d.
Tillverkning av basplaster på inköpt polymerisat ingår även.

352100

Beredning av bindemedel och upplösning av dessa i lösnings- och spädningsmedel samt blandning med pigment till färdiga färger och läcker. Tillverkning
av kitt o a utfyllnings- och tätningsmedel samt lösnings- och spädningsmedel
för läcker o d ingår även.
Tillverkning av beredda emalj-, glas- och porslinsfärger ingår dock i 351110
samt tryckfärger i 352903.

352200

Tillverkning av kemikalier - läkemedelskemikalier - och vidareförädling av
dessa genom blandningar, beredningar etc till konsumtionsfärdiga läkemedel.
Tillverkning av serum, vacciner o d samt hormoner, vitaminer o 1 ingår även.

352300

Framställning av diskmedel, såpa, tvål, tvätt- o a rengöringsmedel. Vidare
ingår framställning av parfymer, kosmetiska preparat o a toalettmedel.
Tillverkning av ytaktiva ämnen ingår i 351129.

352901

Tändstickstillverkning.

352902

Tillverkning av krut, sprängämnen och pyrotekniska artiklar samt ammunition.

352903

Tryckfärgstillverkning.

352909

Tillverkning av appreturmedel, klister, lim, poler- och putsmedel, stearin
o a till föregående grupper ej hänförliga kemiska produkter. Även tillverkning av ljuskänsligt papper o a fotokemiska material ingår.

353000

Raffinering av råpetroleum (även från bituminösa mineraler) och mellanprodukter härav till bensin, eldningsoljor, fotogen, motorbrännoljor o 1 produkter.
Framställning av asfalt (petroleumbitumen) ingår även.
Vidare ingår framställning av smörjmedel på egentillverkade basoljor.
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354010

Blandning och bearbetning av basoljor till smörjmedel. Vidare ingår rening
av spilloljor.
Framställning av smörjmedel på egentillverkade basoljor ingår dock i
353000.

354091

Tillverkning av takpapp o a papp överdraget med asfalt, tjära o 1.
Tillverkning av nämnda produkter på egentillverkat papper eller papp ingår
dock inom SNI 3411.

354099

Tillverkning av asfaltsprodukter utom takpapp, samt andra till föregående
grupper ej hänförliga petroleum- och kolprodukter. Tillverkning av stenkols- o 1 bränslebriketter, koks och mineraltjäror samt av koksugngas ingår
även.
Tillverkning av bränslebriketter i direkt anslutning till brytning av stenkol
och brunkol ingår dock i 210000. Vidare hänförs framställning av koks
och mineraltjäror inom gasverk till SNI 410200.

355110

Tillverkning av däck och slangar.

355120

Regummering, gummireparation.

355900

Framställning av gummilösningar och -dispensioner, gummiplattor, -duk,
-band, -skodon o a till föregående grupper ej hänförliga gummivaror.

356010

Tillverkning av plastburkar, -flaskor, -påsar o a plastvaror för förvaring
eller transport.
Tillverkning av plastfolie ingår dock i 351320.

356090

Tillverkning av andra plastvaror än sådana för förpackningsändamål.
Tillverkning av plastbåtar ingår dock i 384120, borstbinderiarbeten av plast
i 390901, reseeffekter av plast i 323300, textil- och beklädnadsartiklar av
plast i 322099 samt plasthalvfabrikat i 351320.

36

TILLVERKNING AV VAROR AV MINERALISKA ÄMNEN, UTOM METALLER

361000

Framställning av keramiska, tätsintrade produkter för byggnads- och installationsändamål såsom sanitetsgods, elektriska isolatorer o 1 samt keramiska,
icke tätsintrade, produkter för andra ändamål såsom servis- och prydnadsföremål.

362010

Framställning av glasrutor o a planglas samt av block, plattor o 1 glasartiklar
för byggnadsändamål. Tillverkning av elektriska isolatorer av glas ingår även.
Tillverkning av isolerings- och säkerhetsrutor av glas ingår dock i 362090.
Vidare ingår tillverkning av vävnader av glasull i 321129 och andra varor
av glasull i 369991, samt b.yggnadsglasmästeriarbeten i 502040.

362020

Tillverkning av burkar, damejeanner, flaskor o 1 artiklar av glas för förvaring
eller transport.

362030

Tillverkning av bords-, köks-, toalett- o a hushållsartiklar av glas.
Vidare ingår framställning - inkl gravering, etsning eller målning - av prydnadsglas. Tillverkning av kontorsartiklar av glas ingår även.
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362090

Tillverkning av glasvaror för belysningsändamål, laboratorie-, hygieniska- och
farmaceutiska artiklar av glas o a ej till föregående grupper hänförliga
glasvaror.
Tillverkning av glasull och glasfiber samt varor härav ingår dock i 369991,
utom garn och vävnader av glasfiber vilka ingår i 321110 respektive 321129.

369110

Framställning av keramiska, icke tätsintrade, produkter av rödtegellera för
byggnadsändamål såsom mur- och fasadtegel, taktegel, golv- och väggplattor, rännor och rör.

369190

Framställning av keramiska, icke tätsintrade, produkter av lera o 1 utom
rödtegellera för byggnadsändamål såsom mur- och fasadtegel, taktegel, golv- och
väggplattor, rännor och rör.

369210

Cementtillverkning.

369220

Framställning av kalk; osläckt eller släckt, och av hydraulisk kalk.

369910

Formning av monument- och byggnadssten till gravvårdar, ornament o 1
samt till block, plattor, gatstenar, kantstenar o 1 stenvaror för byggnadsändamål.

369921

Tillverkning av murbruk (ej eldfast) och fabriksblandad betong.

369922

Tillverkning av plattor, block o a varor av lättbetong.

369929

Tillverkning av plattor, rör o a varor av betong, ej av lättbetong.

369991

Tillverkning av mineralull, glasull o a glasfibrer samt varor därav.
Tillverkning av garn och vävnader av glas ingår dock i 321110 resp 321129.

369992

Tillverkning av slipstenar, brynstenar o a slipmedel.

369999

Tillverkning av andra än till föregående grupper hänförliga mineraliska,
icke metalliska, produkter.

37

METALLFRAMSTÄLLNING

371010

Framställning (även återvinning ur skrot) av järn och stål (exkl ferrolegeringar
och gjutgods) samt av valsade och dragna halvfabrikat härav såsom billets,
biooms och slabs samt stång, band, plåt, profiler, rör (sömlösa) och tråd.
överdragning med metall på egentillverkad plåt, tråd o 1 av järn eller
stål ingår även. Vidare ingår framställning på egentillverkad plåt etc av
svetsade och nitade rör av järn eller stål. Dragning av tråd av järn eller stål
inom tråddragerier, spikfabriker o 1 ingår inom SNI 381.

371020

Ferrolegeringsframställning.

371030

Gjutning av järn och stål.

372010

Framställning av ickejärnmetaller, inkl legeringar, ur ickejärnmalmer eller
ur mellanprodukter därav såsom purpleore och aluminiumoxid.

372020

Framställning av ickejärnmetaller, inkl legeringar, ur skrot.
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372030

Framställning av halvfabrikat utom gjutgods - såsom band, plåt, profiler
och rondeller - av ickejärnmetaller och legeringar därav. Framställning
av rör av koppar ingår även.

372040

Gjutgodstillverkning av ickejämmetall.

38

VERKSTADSVARUTILLVERKNING

381100

Tillverkning av icke-mekaniska handverktyg och -redskap av oädel metall
såsom filar, hackor, raspar, saxar, spadar och yxor. Vidare ingår tillverkning av vissa maskinverktyg samt delar härav, såsom bergborrar samt knivar,
plattor, skärstål, spetsar och stavar for maskiner.

381200

Tillverkning och reparation av möbler av metall, ostoppade, samt av metallmöbelvaror såsom förvaringsfack, kortregisterlådor o 1 kontorsartiklar.
Tillverkning av persienner ingår även.

381300

Tillverkning av brosektioner, svetsade eller nitade balkar, master o a metallkonstruktioner inkl byggnadsplåtslageriarbeten och byggnadssmide.
Vidare ingår tillverkning av cylindrar för förtätade gaser, cisterner o 1
behållare av grovplåt.
Byggnadsplåtslageriarbeten och byggnadssmide utförda på byggnadsplats hänförs dock inom näring 5. Vidare ingår tillverkning på egentillverkad plåt etc
av svetsade och nitade rör av järn eller stål i 371010.

381910

Tillverkning av askar, burkar, förpackningstuber o a behållare av tunnplåt
för förvaring eller transport.

381920

Tillverkning av armeringsmattor, nät, duk, kablar, linor, taggtråd, stängsel
o 1 av oädel metall. För elektriskt ändamål isolerad tråd och kabel ingår
dock i 383910.
Vidare ingår dragen tråd o 1 på egentillverat material i 371010.

381930

Tillverkning av bultar, muttrar, skruvar, spik o 1 metallvaror huvudsakligen
grundade på dragen v alstrad och stång utom metallduk, -kablar o a till
381920 hänförliga tillverkningar.

381940

Tillverkning av badkar, byggnadsbeslag, byggnadsrör, diskbänkar, gångjärn, kranar, ventiler o a än till 381300 hänförliga byggnadsmetallvaror.
Vidare ingår tillverkning av värmeledningspannor och -element.
Tillverkning på egentillverkad plåt etc av svetsade och nitade rör av järn
eller stål ingår dock i 371010.

381950

Tillverkning av gafflar, knivar, kokapparater och -kärl, rakapparater o 1,
skedar o a icke-elektriska varor av oädel metall huvudsakligen för hushållsändamål och personligt bruk.
Tillverkning av kaminer (icke-elektriska) ingår även.
Tillverkning av badkar, diskbänkar o 1 sanitetsartiklar av metall ingår dock
i 381940 och tillverkning av förgyllda eller försilvrade knivar, skedar o d i
390100.
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381990

Tillverkning av belysningsmetallartiklar, hemslöjdsartiklar av metall, hinkar,
hästskor, kedjor, kättingar, namnplåtar, nycklar och skyltar o a till föregående grupper ej hänförliga varor av oädel metall. Överdragning med metall
såsom emaljering, förnickling, galvanisering av plåt o d samt lackering ingår
även, liksom tillverkning av containers och konstsmide.
Tillverkning av varor av ädel metall, liksom plätering av metallvaror med
ädel metall hänförs dock till 390100 samt tillverkning av specialdelar för
maskiner och apparater till detaljgrupper inom 382 och 383 och specialdelar
för bilar o 1, flygplan och fartyg till detaljgrupper inom 384.
Vidare hänförs överdragning med metall på egentillverad plåt, tråd o 1 av
järn eUer stål till 371010.

382100

Tillverkning av stationära turbiner och motorer.

382200

Tillverkning av maskiner för jordens beredning och odling - harvar, plogar,
såmaskiner etc - för skörd eller slätter - hövändare, potatisupptagare, skördetröskor, slåttermaskiner etc - o a maskiner för jordbruksändamål inkl mjölkningsmaskiner. Tillverkning av traktorer, utom bandtraktorer, ingår även.

382310

Tillverkning av gjutmaskiner, icke-elektriska löd- och svetsmaskiner, valsverk, verktygsmaskiner för bearbetning av metall o a metallbearbetningsmaskiner.
Tillverkning av filar, fräsar, raspar och vissa andra maskinverktyg för metallbearbetningsmaskiner ingår även, liksom elektromekaniska handverktyg och
-redskap.

382320

Tillverkning av maskinsågar, press- och verktygsmaskiner för bearbetning av
trä, o a träbearbetningsmaskiner.
Tillverkning av filar, fräsar, raspar och vissa andra maskinverktyg för träbearbetningsmaskiner ingår även.

382410

Tillverkning av huggmaskiner för flisframställning, slipverk, sulfat- och
sulfitkokare o a maskiner för tillverkning eller efterbehandling av pappersmassa, samt av impregneringsmaskiner, omrullningsmaskiner, o a maskiner
för tillverkning och efterbehandling av papper eller papp.

382420

Tillverkning av bergborrmaskiner, betongblandare, grävmaskiner, stenkrossar, väghyvlar, vagvältar o a byggnads- och mineralbrytningsmaskiner.
Tillverkning av vissa maskinverktyg, dock ej bergborrar och hårdmetallplattor,
för sådana maskiner samt av bandtraktorer ingår även.

382490

Tillverkning av maskiner för glasindustri, kemisk industri, livsmedels-, läder-,
textilindustri o a industri- och varubearbetningsmaskiner andra än metall- och
träbearbetningsmaskiner (inom 3823), massa- och pappersbearbetningsmaskiner (382410) samt byggnads- och mineralbrytningsmaskiner (382420).
Vidare ingår tillverkning av vissa maskinverktyg för sådana maskiner. Tillverkning av mekaniska, icke-elektriska, handverktyg och -redskap, samt
av elektriska industri- och laboratorieugnar ingår även.

382510

Tillverkning av elektroniska räknemaskiner, statistikmaskiner o a datamaskiner
(datorer).

382590

Tillverkning av bokföringsmaskiner, kassakontrollapparater, räknemaskiner,
skrivmaskiner o a icke-elektroniska maskiner och apparater för butiks- och
kontorsbruk.
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382910

Tillverkning av diskmaskiner, frysmaskiner, kylskåp, pressmaskiner, strykmaskiner, tvättmaskiner o a icke-elektriska hushållsapparater och -maskiner.
Tillverkning av vissa hushållsapparater och -maskiner, ockå med elektrisk
motor, såsom frys- och kylskåp, disk-, tvätt- och symaskiner ingår även,

382920

Reparation av apparater och maskiner ingående i huvudgrupp 382
utom hushållsapparater och -maskiner. Reparation av hushållsapparater och
-maskiner hänförs till 951990.

382991

Tillverkning av domkrafter, hissar, spel, lyftkranar o a lyftanordn ingår.
Tillverkning av truckar ingår även.

382992

Tillverkning av vätskepumpar.

382993

Tillverkning av kul- och rullager, vev- och kamaxlar, lagerhus, kugghjul
o 1 mera generellt använda maskinelement. Tillverkning av specialkomponenter avsedda för en viss maskin hänförs till samma SNI-grupp som maskinen.

382999

Tillverkning av luftpumpar och -konditioneringsapparater, industri- och
laboratorieugnar, brandsläckningsapparater, o a icke-elektriska maskiner
och apparater ej hänförliga till de föregående grupperna inom 382.

383100

Tillverkning av apparater och maskiner för generering, upplagring, överföring,
och transformering av elektrisk energi.
Tillverkning av brytare och slutare av strömkretsar, säkrings anordningar,
vägguttag o 1 installationsmaterial för starkström samt av elektriska löd- och
svetsmaskiner ingår även.

383200

Tillverkning av elektriska apparater för trådtelefoni och -telegrafi; mottagare
och sändare för radiotelefoni, -telegrafi, rundradio eller television; elektronrör, elektroterapeutiska apparater och röntgenapparater; och radioapparater
samt tranistorer. Tillverkning av bandspelare och band, samt grammofoner
och -skivor ingår även.

383300

Tillverkning av dammsugare, golvbonare o 1 elektromekaniska hushållsapparater; hårtorkar, elektriska kaminer, varmvattenberedare o a elektriska
apparater och maskiner för hushållsbruk.
Tillverkning av vissa hushållsapparater och -maskiner med elektrisk motor såsom frys- och kylskåp, disk-, tvätt- och symaskiner - ingår dock i 382910.

383910

Tillverkning av för elektriskt ändamål isolerad tråd och kabel.

383920

Tillverkning av batterier, galvaniska element och elektriska ackumulatorer.

383930

Tillverkning av elektriska blixt-, båg- och glödlampor samt lysrör o a gasurladdningslampor.

383940

Reparation av elektriska apparater och maskiner ingående inom huvudgrupp
383, utom hushållsapparater.
Reparation av elektriska hushållsapparater och -maskiner hänförs inom 9512.

383990

Tillverkning av brytare och slutare av strömkretsar, säkringsanordningar, vägguttag o 1 installationsmaterial för svagström; elektrisk belysnings- och signalutrustning o a till föregående grupper ej hänförliga elektriska apparater och
maskiner.
Tillverkning av elektriska isolatorer utom av glas och keramiskt material
ingår även.
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384110

Tillverkning av fartyg med en bruttodräktighet om 100 ton eller däröver.
Tillverkning av fartyg för speciella ändamål såsom bogserbåtar, fyrskepp,
flodsprutor och mudderverk ingår även.
Vidare ingår reparation på fartyg och reparation av fartygsmotorer.

384120

Tillverkning av fartyg och båtar med en bruttodräktighet om mindre än 100 ton.
Tillverkning av bojar, kasuner, sjömärken o 1 ingår även.
Vidare ingår reparation och vinterförvaring av båtar hänförliga till 384120 samt
reparation av båtmotorer.

384130

Tillverkning av fartygs- och båtmotorer.
Tillverkning av ångturbiner för fartyg ingår även.

384140

Fartygsupphuggning.

384210

Tillverkning av specialdelar för rälsfordon såsom boggier, buffertar, kopp—
lingsanordningar och underreden, samt av godsvagnar, lok, motor- och
personvagnar o a rälsfordon.
Tillverkning av icke-elektriska motorer till rälsfordon ingår även.

384220

Reparation av rälsfordon.

384310

Tillverkning av brandbilar, bussar, bärgningsbilar, lastbilar, personbilar
o 1 motorfordon samt underreden, även med motor, till dessa.

384320

Tillverkning av förarhytter, karosserier, lastflak o a delar till bilar, bussar
o a till 384310 hänförliga fordon. Tillverkning av motsvarande delar till
traktorer ingår även.
Vidare ingår tillverkning av släpfordon och av icke-elektriska motorer avsedda för fordon inom 384310.

384400

Tillverkning av cyklar, mopeder, motorcyklar o 1.
Vidare ingår tillverkning av invalidfordon med mekanisk framdrivningsanordning. Tillverkning av icke-elektriska moped- och motorcykelmotorer ingår
även.

384510

Tillverkning av ballonger, flygmaskiner, helikoptrar o a luftfartyg.
Tillverkning av motorer till luftfartyg ingår även.

384520

Reparation av flygplan.

384900

Tillverkning av barnvagnar, invalidvagnar, kundvagnar, sjukvagnar, skottkärror o a till föregående grupper ej hänförliga fordon utan mekanisk framdrivningsanordning.

385100

Tillverkning av instrument för mätning eller kontroll avsedda för laboratoriearbete, för vetenskapligt ändamål etc.
Vidare ingår reparation av instrument.
Tillverkning av optiska instrument ingår dock i 385200 och musikinstrument i
390200.
Vidare ingår tillverkning av datorer i 382500, mätpumpar i 382992, radarapparater i 383200, röntgen- och elektroterapeutiska apparater i 383200.

385200

Tillverkning av optiska instrument och linser, glasögon, fotografisk utrustning med tillbehör, kikare, mikroskop o a foto- och optikvarutillverkning.
Tillverkning av ljuskänsligt papper o a fotokemiskt material ingår i 352909.
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385300

Tillverkning av klockor och ur av alla slag.
Vidare ingår tillverkning av mekanismer för apparater innefattande tidsangivelser.
Tillverkning av urfoder ingår även.

39

ANNAN TILLVERKNING

390100

Tillverkning av smycken och andra varor av ädla metaller, ädelstenar, halvädelstenar och pärlor. Vidare ingår slipning och polering av ädelstenar och
halvädelstenar; etsning, gravering o 1 i ädel metall; prägling av mynt och
medaljer samt förgyllning och försilvring av metallvaror.

390200

Tillverkning av dragspel, orglar, pianon, blås-, slag-, sträng- o a musikinstrument.
Tillverkning av band och bandspelare samt av grammofonskivor och grammofoner ingår i 383200.

390300

Tillverkning av bandy- och hockeyklubbor, racketar, skidor, skridskor,
sporthjälmar, tennisbollar o a sportartiklar. Vidare ingår tillverkning av
drag, fiskkrokar, metspön, spinnspön o a fiskredskap, utom av textilmaterial.
Tillverkning av sportartiklar, helt av gummi eller gjutna, pressade o 1
i plast, ingår dock i 355900 respektive 356090. Vidare ingår tillverkning av
fisknät o a fiskredskap av textilmaterial i 321500.

390901

Tillverkning av borstar, kvastar, penslar o a borstbinderiarbeten.

390909

Tillverkning av paraplyer o 1, konstgjorda blommor, bijouterivaror o 1 (av
oädla metaller), varor av snidningsmaterial, blixtlås, pennor, rökpipor,
kammar o a till föregående grupper ej hänförliga produkter.
Konservering, uppstocppning o 1 av fåglar o a djur samt konservering, renovering o 1 av tavlor, möbler etc ingår även.

41

EL-, GAS- OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING

410100

Framställning och distribution av elektrisk energi.

410200

Framställning och distribution av gas.
Vidare ingår koks och mineraltjäror som erhålls i samband med gasframställning.
Gas som framställs i samband med skifferolje- och kokstillverkning - s k
skifferolje- och koksugnsgas - hänförs dock till 354099. Vidare hänförs
gasframställning i samband med tillverkning av järn- och stål - s k masugnsgas - till 371010.

410300

Framställning och distribution av hetvatten och vattenånga från fjärrvärmeverk. Med fjärrmärmeverk avses anläggning som via rörsystem försörjer flera
byggnader (huskroppar) med hetvatten och/eller vattenånga.

42

VATTENFÖRSÖRJNING

420000

Upptagning, rening och distribution av dricksvatten.
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50

BYGGNADSVERKSAMHET
Byggnadsverksamhet skall, förutom uppförande av själva byggnadsstommen
o 1 "egentlig" byggnadsverksamhet, i princip innefatta samtliga aktiviteter
på en byggplats som görs i direkt anknytning till byggnadsverksamheten.
Som en konsekvens härav kommer bl a sådana verksamheter som installation
och montering av byggnadsdelar i husbyggnader och på anläggningar att
ingå i Byggnadsverksamhet. Med byggnadsdelar avses sådant som har med byggnadens/anläggningens normala standard att göra och vilkas installations-/
monteringskostnader normalt ingår i hyran för byggnaden/anläggningen.
Installation/montering av industrimaskiner o 1 i fabriker o 1 är exempel på
verksamheter vilka i princip ej skall räknas som byggnadsverksamhet.
Nämnda utrustning faller nämligen normalt ej under begreppet "byggnadsdel".
Byggnadsverksamhet indelas i de två huvudgrupperna 501 "Byggande av hus
och anläggningar, grundarbeten" och 502 "Byggnadshantverk". Gränsen
mellan dessa två grupper kan i vissa sammanhang vara svårdragen. Detta
gäller främst sådana aktiviteter som byggnadssnickeri, golv- och takläggning
samt byggnadsreparationer. Här nämnda aktiviteter utförs ofta i sådan form att
de bör ingå i 502 men i vissa andra sammanhang på ett sådant sätt - dvs ej
hantverksmässigt - att de snarare bör ingå i 501. Att här ange generella tilllämpningsregler för åsättande av SNI-koder är knappast möjligt - i vissa fall
där mycket approximativa lösningar är tillåtna kunde man eventuellt utgå
från ett storlekskriterium innebärande att om minst ett visst antal personer
är sysselsatta med aktiviteten i fråga skall denna kodas med SNI 501, i annat
fall med SNI 502 - utan frågan om kodningen får lösas från fall till fall.

501100

Brunnsborrning och -grävning; dikning, dränering, schaktning, sprängning,
pålning o a grundarbeten vid byggande av husbyggnader och anläggningar.
Rivningsarbeten samt uthyrning av byggnadsmaskiner med åtföljande maskinskötare ingår även.

501210

Uppförande, ändring och reparation (exkl byggnadshantverk) - såsom uppsättning och sammanfogning av väggar, tak o 1 byggnadselement; putsning,
blästring o 1 av husfasader - av bostads-, butiks-, förvaltnings-, industri-,
kontors- o a husbyggnader. Inmontering och installation av byggnadsdelar
samt uthyrning av byggnadsmaskiner med åtföljande maskinskötare ingår
även. Vidare ingår i princip alla arbeten (exkl verksamheter hänförliga till
501100 och inom 502) som har direkt anknytning till husbyggandet och som
görs på byggnadsplatsen såsom framställning av byggnadsisoleringsmaterial,
byggnadscementvaror, byggnadsrör, byggnadsplåtslageriarbeten o d samt
vissa för ett husbyggnadsprojekts olika stadier gemensamma aktiviteter såsom
planering, koordinering o 1.

501220

Uppförande, ändring, reparation och underhåll (exkl byggnadshantverk) av
olika slag av fasta anläggningar som befästningar, kraftverk och eldistributions anläggningar, anläggningar och linjenät för telekommunikation, rörsystem
för transport av gas och vätska, gator och vägar, järnvägar, flygplatser, kanaler och andra vattenleder, utomhusanläggningar för fritidsändamål o 1. Inmontering och installation av byggnadsdelar samt uthyrning av byggnadsmaskiner med åtföljande maskinskötare ingår även. Vidare ingår i princip alla
arbeten (exkl verksamheter hänförliga till 501100 och inom 502) som har
direkt anknytning till anläggningsverksamheten och som görs på byggnadsplatsen,
såsom framställning av byggnadsisoleringsmaterial, byggnadscementvaror,
byggnadsrör o d samt vissa för ett anläggningsprojekts olika stadier gemensamma
aktiviteter såsom planering, koordinering o 1.
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502010

Byggnadsplåtslageriarbeten i husbyggnader och på anläggningar.

502020

Värme-, ventilations- och sanitetsarbeten, utom arbeten med VVS-installationer i fartyg.

502030

Elektrisk installation i husbyggnader och på anläggningar,

502040

Byggnadsglasmästeriarbeten i husbyggnader och på anläggningar.

502050

Måleri- och tapetseringsarbeten i husbyggnader och på anläggningar.

502090

Byggnadssnickeri, golvläggning, golvslipning, mattläggning, plattsättning,
takläggning, ugnsmurning o a till föregående grupper ej hänförligt byggnadshantverk samt specialarbeten i regel i samband med reparations- och ändringsarbeten i äldre byggnader.
Uthyrning av byggnadsställningar ingår även.

61

PARTIHANDEL OCH VARUFÖRMEDLING

611-613

Partihandel
Huvudgrupperna 611-613 har indelats efter olika typer av partihandel i åtta
detaljgrupper. Närmare innehållsbeskrivningar för de olika detaljgrupperna
anges nedan.
Med "partihandel" avses återförsäljning av varor till företag (t ex detalj- eller
partihandelsföretag, industri- eller hantverks företag, jordbruk) organisationer
och myndigheter. Vidare räknas all försäljning till hantverkare för deras
yrkesverksamhet som partihandel.
Med "varuförmedlning" avses försäljning av varor mot provision.

611100

Partihandel med djur, spannmål, gödselmedel, oljefrö, fodermedel; hudar,
skinn, textilfibrer, industritextilier; rundvirke, massa, papper, papp; kemikalier, färger, plastmaterial, gummi; malmer, metaller, metallhalvfabrikat;
byggnadsmaterial; andra råvaror, halvfabrikat och driftsförnödenheter.
Skrothandel (inkl bilskrot) ingår även.

61120

Partihandel med maskiner, verktyg, apparater utom hushållsapparater samt
partihandel med instrument, Partihandel med batterier, däckdubb, kul- och
rullager, slangar, spik och skruv samt traktorer ingår även.

612100

Partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak samt blommor.

612200

Partihandel med textilier och varor därav; läder och varor därav; beklädnadspartihandel. Partihandel med reseeffekter, handväskor o d av annat material
än textil eller läder ingår även.

612300

Partihandel med möbler; radio och TV, ljudanläggningar, bandspelare o d;
belysningsartiklar; dammsugare, diskmaskiner, symaskiner, tvättmaskiner o a
hushållsapparater; samt husgeråd.
Partihandel med gardiner, sängkläder o a hemutrustningsvaror av textilmaterial ingår i 612200.
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612900

Partihandel med sport- och fritidsartiklar, cyklar, leksaker, optik-, foto- och
guldsmedsvaror, böcker, pappersvaror, läkemedel, parfymer, tvätt- och
rengöringsmedel o a till föregående grupper ej hänförlig konsumtionsvaruinriktad partihandel.

613100

Transportmedelspartihande. Partihandel med bil- o a fordonsdelar samt
tillbehör till fordon ingår även.
Partihandel med traktorer ingår i 611200.

613200

Bränsle- och drivmedelspartihandel. Partihandel med smörjmedel ingår även.

614

Varuförmedling
Huvudgrupp 614 har indelats efter typ av varuförmedling i tre detaljgrupper.
Som "varuförmedling" räknas försäljning av andra företags varor mot
provision.

614100

Varuförmedling av djur, spannmål, gödselmedel, fodermedel; hudar, skinn,
textilfibrer, industritextilier; rundvirke, massa, papper, papp; kemikalier,
färger, plastmaterial, gummi; malmer, metaller, metallhalvfabrikat; byggnadsmaterial; andra råvaror, halvfabrikat och driftsförnödenheter; maskiner,
verktyg och apparater o a produktionsvaror (dvs av samma produkter som ingår
i definitionen av 611100 och 611200 ovan).

614200

Varuförmedling av livsmedel, dryckesvaror, tobak, blommor; textilier
och varor därav; läder och varor därav; beklädnadsvaror; reseeffekter, handväskor o d; radio och TV-apparater, ljudanläggningar, bandspelare o d;
belysningsartiklar; dammsugare, diskmaskiner, symaskiner, tvättmaskiner o a
hemutrustningsvaror; sport- och fritidsartiklar, cyklar, leksaker, optik-,
foto- och guldsmedsvaror, böcker, pappersvaror, läkemedel, parfymer, tvätt- och
rengöringsmedel o a konsumtionsvaror (dvs av samma produkter som ingår
i definitionen av 612100-612900 ovan).

614300

Varuförmedling av transportmedel, bränsle och drivmedel (dvs av samma
produkter som ingår i 613100 och 613200 ovan).

62

DETALJHANDEL
Näringsområde 62 har indelats efter typ av detaljhandel i 28 grupper.
Närmare innehållsbeskrivningar för de olika detaljgrupperna anges nedan.
Som "detaljhandel" räknas återförsäljning av varor till enskilda personer
och hushåll.

621

Varuhandel
Denna näringshuvudgrupp omfattar detaljhandel i varuhus. Som varuhus
räknas varje lokal enhet vilken uppfyller följande specificerade villkor:
a) detaljförsäljningsformen är butik
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b) omsättningen i detalj försäljning skall vara minst
2,0 •

X . pt
12 p63

miljoner kronor,

där x är antalet månader under året som verksamheten bedrivits och p avser
en för detta änamål särskild prisindex baserad på delprisindex för olika varukategorier inom konsumentprisindex, vilka sammanvägs med vikter från
varuhusomsättningen 1963 eller senare år (t = klassificeringsår och 63 = år 1963)
c) den procentuella fördelningen av omsättningen i detalj försäljning skall
uppfylla vart och ett av följande villkor (i)-(iii):
(i)

mindre än 80 % inom var och en av de varukategorier som ingår i
definitionen av detaljhandelsbranscherna 6221 -6242

(ii)

minst 5 % inom var och en av de varukategorier som ingår i definitionen av detaljhandelsbranscherna 6231, 6232 + 6233

(iii)

minst 20 fe sammanlagt inom de varukategorier som ingår i definitionen av detaljhandelsbranscherna 6231-6233

621100

Varuhushandel med livsmedel, färger, parfym, sjukvårdsartiklar, tobak,
böcker, tidningar, blommor o a varor ingående i sortimentet huvudsakligen
karakteriserat av handel för dagligt behov eller behov på kort sikt.

621210

Varuhushandel med beklädnadsvaror

621220

Varuhushandel med möbler, husgeråd, järnvaror för hushållsbruk, radio- och
TV-apparater, bandspelare o d hushållsapparater, belysningsartiklar,
gardiner, sängkläder o 1 varor av textilmaterial o a hemutrustningsvaror
(jfr 612300 ovan).

621230

Varuhushandel med ur, guldsmeds- och fritidsvaror; optik- och fotoartiklar
ingår bl a.

621900

Övrig varuhushandel.

622100

Livsmedelsdetaljhandel. Detaljhandel med mat till sällskapsdjur ingår även.
Vidare ingår försäljning från korvstånd, kiosk o 1 inrättningar utan bekvämligheter (bord, stolar o d) för förtäring på platsen.

622210

Detaljhandel med färger, borstar, penslar, tvättmedel, rengöringsartiklar.

622220

Detaljhandel med parfymer och kosmetika, bijouterivaror, sjuk- och barnavårdsartiklar o 1.

622310

Tobaks- och tidningshandel.

622320

Bok- och pappershandel. Detaljhandel med kontorsmateriel, reseskrivmaskiner
o d ingår även. Vidare ingår antikvariat.

622400

Detaljhandel med avskurna blommor, kvistar o 1 för prydnadsändamål, levande
plantor och krukväxter, detalj förpackningar av jord o 1.
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623110

Konfektions- och ekiperingshandel. Uthyrning av kläder ingår även.
Detaljhandel med handskar och huvudbonader ingår i 623190.

623120

Skohandel.

623190

Detaljhandel med handskar, huvudbonader, reseeffekter, sybehör o a till
föregående grupper ej hänförlig beklädnadsdetaljhandel.

623210

Detaljhandel med möbler, gardiner, mattor och andra hemtextilier.
Uthyrning av möbler ingår även.

623220

Detaljhandel med handverktyg, redskap o a järn- och metallvaror.

623230

Detaljhandel med radio och TV samt övrig ljudutrustning. Uthyrning av sådana
varor ingår även.

623240

Detaljhandel med matberedningsmaskiner, diskmaskiner, tvättmaskiner, symaskiner, dammsugare, kyl- och frysskåp o a hushållsapparater samt med
belysningsartiklar.

623290

Detaljhandel med glas, porslin, husgeråd, hemslöjdsvaror, speglar o a till
föregående grupper ej hänförlig hemutrustningsdetaljhandel; samt detaljhandel med ramar, konstföremål, antikviteter och samlarobjekt såsom frimärken och mynt.

623310

Ur-, optik- och guldsmedsvaruhandel.

623320

Detaljhandel med fotografiska artiklar och tillbehör.

623330

Cykel- och sporthandel; detaljhandel med mopeder, motorcyklar och båtar
samt tillbehör.

623340

Musik- och leksakshandel. Detaljhandel med grammofonskivor och band
ingår även.

623900

Detaljhandel med sällskapsdjur, akvariefiskar med tillbehör, barnvagnar,
campingvagnar o 1, kontorsmaskiner, hemslöjdsartiklar, swimmingpooler,
trädgårdsfrön o d samt diverse udda varor i övrigt, ej medtagna under annan
detaljhandelsgrupp.

624100

Bildetaljhandel; detaljhandel med bildelar och -tillbehör.

624200

Drivmedelsdetaljhandel; detaljhandel med bränsle och smörjmedel till
motorfordon.

625100

Detalj handel med sådana varor vilka enligt läkemedelsförordningen endast
får saluföras genom apotek.

625200

Detaljhandel med sådana varor (vin- och spritdrycker samt starköl) vilka
enligt rusdrycksförsäljningsförordningen endast får säljas av Systembolagets
butiker.

MIS 1977: 9

Beskrivningar 65

Forts 2 .2 Innehållsbeskrivning av detaljgrupper
63

RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET

631000

Restaurang- och kafé verksamhet.
Försäljning från korvstånd, o 1 inrättningar utan bekvämligheter (bord,
stolar o d) för förtäring på platsen räknas till detaljhandel (622100).

632010

Hotell- och pensionatverksamhet.
Inackorderingshem och rumsuthyrning ingår även. Vidare ingår restauranger,
kaféer o d i samband med hotellrörelse.

632020

Campingverksamhet, inkl verksamhet vid fritids- och semesterbyar samt
vandrarhem; stuguthyrning.

71

SAMFÄRDSEL

711100

Person- och godsbefordran på järnväg; skötsel av till transporten hörande
trafikanorningar, samt vissa till transporten direkt anslutna stödtjänster
såsom biljettförsäljning o d ingår. Vidare ingår servering av mat och dryck
i restaurangvagn om verksamheten ej bedrives av från transportverksamheten
fristående enhet.

711200

Person- och godsbefordran med bussar (inkl skolbussar) och rälsgående fordon
utom på järnväg samt vissa till transporten direkt anslutna stödtjänster såsom
biljettförsäljning o 1.

711300

Person- och resgodsbefordran o 1 med personbilar. Verksamhet vid taxiförening
o 1 samt uthyrning av bil eller buss med förare ingår även.
Uthyrning av bil utan förare ingår i 711690 och transport med ambulans
i 933100.

711400

Godsbefordran med lastbilar inklusive tillhörande släpvagnar samt med skåpbilar o 1.

711500

Transport i rörsystem; t ex olje-, gasledningssystem o 1.

711610

Verksamhet för tillhandahållande av parkeringsplatser (även i parkeringshus),
garage.
Bilbärgning, billots, biluthyrning (utan förare) o a stödtjänster inom land transport utom bilparkeringsverksamhet o 1 (se 711610).

711690

712100

Person- och godsbefordran med fartyg och båtar i utrikes- och kustsjöfart.
Uthyrning av fartyg och båtar med besättning eller förare ingår även liksom
transport med luftkuddefarkoster över utrikes- och kustvattenvägar.

712200

Person- och godsbefordran med fartyg och båtar på inre vattenvägar.
Transport med luftkuddefarkoster ej medtagna ovan (712100).

712310

Lots-, fyr- och farledstjänster, isbrytände verksamhet.

712320

Stuveriverksamhet.

712390

Tillhandahållande av hamn- och kajanläggningar (inkl hamnförvaltning)
bogsering, sjöräddning o a stödtjänster inom sjötransport utom lots-, fyro a farledstjänster (se 712310); uthyrning av fartyg och båtar utan besättning eller förare (leasing o d).
Uthyrning av fritidsbåtar ingår dock i 949010.
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713100

Person-, post- och godsbefordran med flygplan.

713200

Flygplatstjänster, andra stödtjänster inom luftfart.

719110

Resebyråverksamhet.

719120

Godstransportförmedling (spedition), mäkleriverksamhet.

719190

Andra tjänster inom transport.

719210

Kyllagringsverksamhet; pälsförvaring.

719290

Annan lagrings- och magasineringsverksamhet.
Vinterförvaring av bilar inklusive släpvagnar o d förs till 951300 och vinterförvaring av båtar till 384120.

72

POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER

720010

Postkommunikationer.

720020

Telekommunikationer.
Programverksamhet för radio- och TV-sändningar ingår i 941300.

81

BANK- OCH ANNAN FINANSIERINGSVERKSAMHET

810100

Bankverksamhet (inkl verksamhet vid sparbanker och jordbrukskassor).

810200

Annan kredit- och finansieringsverksamhet såsom verksamhet vid hypoteksinstitut, investmentbolag, kreditkassor och pantlånekontor.

810300

Verksamhet vid fondbörs och hos fondmäklare; köp och försäljning av patenträttigheter, licenser o 1; finansiell förvaltning och bevakning av ägareintressen i bolag, institutioner, stiftelser och fonder o a finansiella tjänster.

82

FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

820010

Försäkringsåtagande verksamhet.

820020

Ackvisition och annan förmedlande verksamhet avseende tecknande av försäkringsavtal, inkassering av premier eller bedömning av skadeanspråk (försäkringsagentur).

83

FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH -FÖRMEDLING, UPPDRAGSVERKSAMHET

831010

Förvaltning och skötsel av bostadsfastighet bedriven av fastighetens ägare.

831020

Förvaltning och skötsel av annan fastighet än bostads-, jord- och skogsbruksfastighet bedriven av fastighetens ägare. Markexploatering och tomtstyckningsrörelse ingår även. Vidare ingår byggnadsstyrelsens centrala administration.
Förvaltning av jord- och skogsbruksfastighet hänförs till 111010 respektive
122010.
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831030

Farvaltning och skötsel av fastighet (exkl jord- och skogsbruksfastighet)
bedriven (av annan än hos fastighetsägaren anställd personal) på ägarens
uppdrag och för ägarens räkning; fastighets- och hyresförmedling samt
fastighetsvärdering.
Förvaltning av jord- och skogsbruksfastighet hänförs till 111010 respektive
122010.

832100

Juridisk uppdragsverksamhet.

832200

Bokföring, kameral rådgivning, revisionsverksamhet o a kameral verksamhet.

832300

Drivande av datacentral.

832410

Byggkonsultverksamhet. Projektering o 1 av trädgårdar ingår även.

832490

Annan teknisk uppdragsverksamhet. Verksamheten vid statens bilprovningsanstalter ingår även, liksom haveriutredningar, markvärderare, markprospektering, produktutveckling av licenserade artiklar, undervattningsundersökningar och väderlekstjänster.

832500

Annons-, reklam- och marknadsundersökningsverksamhet.

832910

Skriv-, duplicerings- och kopieringsverksamhet.

832920

Uppdragsverksamhet avseende administrativ organisation.

832930

Bevakningsverksamhet.

832990

Arbetsförmedling, designverksamhet, ekonomisk konsultverksamhet, gallupverksamhet, kreditupplysning, PR-verksamhet, verksamhet inom auktionsfirmor (uppdragsförsäljning), deklarationsbyråer, depeschkontor o a till föregående grupper inom huvudgrupp 832 ej hänförlig uppdragsverksamhet.

833000

Uthyrning, utan förare, av maskiner och apparater för produktionsändamål
(leasing o d).
Uthyrning av jordbruks- och byggnadsmaskiner med förare ingår i tjänster inom
jordbruk (112) resp Byggnadsverksamhet (500); uthyrning av transportmedel,
såväl med som utan förare, ingår inom Samfärdsel (71); uthyrning av konsumtionsvaror ingår dels inom Detaljhandel (62), dels inom Rekreationsverksamhet,
kulturell serviceverksamhet (94) samt dels inom Tvätteri verksamhet (9520) och
Övrig personlig serviceverksamhet (9599).

91

OFFENTLIG FÖRVALTNING, FÖRSVARS-, POLIS- OCH BRANDSKYDDSVERKSAMHET

910010

Riksdagens verksamhet; regeringens verksamhet med tillhörande departement;
centrala verks allmänna administrations- och utredningsverksamhet avseende
alla samhällsområden där staten själv driver verksamhet eller beslutat ha kontroll eller tillsyn över. Länsstyrelsernas verksamhet ingår även. Verksamheterna
som ingår i statlig offentlig förvaltning avser utrikes-, försvars-, närings- och
arbetsmarknadspolitik, skatte- och finanspolitik, bostads- och familjepolitik;
central ledning av verksamhet som till större delen drivs av staten eller kommun/
landsting (t ex undervisning, hälso- och sjukvård, socialvård); skatte- och
tulluppbörd, priskontroll, arbetsmiljöåtgärder, allmän samhällsinformation
som offentlig statistikproduktion, väderlekstjänsten samt åklagar- och domstolsverksamhet.
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Gränsdragningen mellan administration och ledning hänförlig till SNI 910010
och administration och ledning hänförlig till andra detaljgrupper görs som
regel från och med den myndighetsnivå som ligger utanför det högsta centrala
ämbetsverkets på området. Sålunda skall exempelvis skolöverstyrelsen och
socialstyrelsen hänföras till 910010 medan underorgan till nämnda ämbetsverk hänförs inom 931 och 934. För försvars- och polismyndighet samt
fastighetsförvaltning görs dock gränsdragningen på departementsnivå. Rikspolisstyrelsen hänförs sålunda till 910030 och byggnadsstyrelsen till 831020.
Med kommunal offentlig förvaltning avses verksamheten hos kommunfullmäktige och -styrelse, revisionskontor, personal- och lönekontor, kommittéer
i kommunens centrala förvaltning, verksamheten vid stadsbyggnadskontor,
överförmyndarens kansli, hälsovårdskontor, miljövårdskansli och kommunens
allmänna informationsverksamhet.
Offentlig förvaltning inom landstingen utgörs av verksamheten vid deras centrala förvaltning i form av centrala förtroendemannaorgan, centrala konferenser och sammanträden samt landstingens kansli.
910020

Försvarsverksamhet inklusive verksamhet inom civilförsvaret och det psykologiska försvaret.
Här ingår även undervisning vid vissa specialskolor (innebärande någon form
av "on the job training") inom försvaret, såsom försvarets körskola, hundskola och motorskola.

910030

Polisverksamhet inklusive rikspolisstyrelsens centrala administration.

910040

Brandskyddsverksamhet.

92

RENINGS-, RENHÅLLNINGS- OCH RENGÖRINGSVERKSAMHET

920010

Avloppssystem och -rening.

920020

Sop- och latrinhämntning, slamsugning, brunnsrensning, takrengöring, gatu- och
vägrenhållning o a renhållning.

920030

Skorstensfejarverksamhet.

920040

Städning och fönsterputsning på uppdrag, även i hushåll.
Motsvarande verksamheter i hushåll, ej på uppdrag, förs till 953000 Hushållsarbete.

920050

Desinfektion, rökning o d för utrotning av ohyra, råttor m m.

920090

Sanering av kemikalie-, olje- och brandskador; snöskottning o a till föregående grupper ej hänförlig renhållnings- och rengöringsverksamhet.
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93

UNDERVISNING. FORSKNING, SJUKVÅRD M M

931

Undervisning
Huvudgrupp 931 är indelad i fyra detaljgrupper. Innehållet i 931 framgår av
nedanstående kortfattade innehållsbeskrivningar för nämnda detaljgrupper.
Innehållet uttrycks härvid i form av olika typer av undervisning. Med
"undervisning" avses verksamhet som sker enligt en bestämd kursplan eller
angivet program som avser att ge individer - i grupp eller enskilda - ett
bestämt kunnande, viss färdighet eller social fostran, det vill säga en bestämd kunskapsmässig, yrkesmässig eller kulturell utbildning. Exempel
på undervisning som normalt ej uppfyller dessa krav och därmed ej skall
ingår inom 931 är olika former av s k "on the job training" i samband med
andra verksamheter.
Vidare bör understrykas att organ o 1 som administrerar undervisningen även
skall ingå inom 931. Här avses sådana organ som administrerar skolväsendet
för en kommun, ett skoldistrikt eller annat regionalt avgränsat område. Rikscentrala administrativa organ inom undervisningsväsendet såsom skolöverstyrelsen och universitetskanslerämbetet räknas däremot som offentlig
förvaltning (SNI 910010).

931010

Grundskoleundervisning och motsvarande.
Här innefattas all undervisning som resulterar i förgymnasial utbildning
enligt definition i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) . Undervisning vid
lekskolor och daghem ingår dock i 931090 respektive 934010.

931020

Gymnasial undervisning.
Här innefattas all undervisning som resulterar i gymnasial utbildning enligt
definition i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) .

931030

Eftergymnasial undervisning.
Här innefattas all undervisning som resulterar i eftergymnasial utbildning
enligt definition i Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) .

931090

Annan undervisning; bl a undervisning vid förskolor, trafikskolor, olika typer
av hobbyundervisning (bridge- och dansskolor hänförs dock till 949090 samt
rid- och simskolor till 949010). Undervisning i radio och TV, studiecirkelverksamhet o a till föregående grupper ej hänförlig undervisning.
Undervisning i form av s k "on the job training" i anslutning till andra aktivitetsarter skall dock hänföras till respektive aktivitetsart. Vidare ingår verksamhet vid ungdomsvårdsskolor o a institutioner där den sociala vården
är det primära i 934010.

932

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Huvudgrupp 932 är indelad efter olika typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet i fem detalj grupper.
Forsknings och utvecklingsverksamhet är att systematiskt och metodiskt söka
efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan någon bestämd tillämpning
i sikte samt att systematiskt och metodiskt utnyttja forskningsresultat och
vetenskaplig kunskap och nya idéer för att åstadkomma nya produkter, nya
processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Se Meddelanden i samordningsfrågor nr 1973:14.
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Det kan nämnas att till "forsknings- och utvecklingsverksamhet" ej hänförs
bl a testning av produkter i kontrollsyfte eller testning av produkter som ett
led i den löpande produktionen; rutinmässig provnings- eller kontrollverksamhet vid laboratorier o 1; diagnostiska eller andra specialundersökningar som ett led i sjukhus-, lakar- eller tandläkarbehandling av patienter
eller som ett led i veterinärverksamhet; prospektering och annan kartläggning av naturfyndigheter.
932010

Naturvetenskaplig forskning.

932020

Teknologisk forsknings- och utvecklingsverksamhet.

932030

Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet.

932040

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning.

932090

Annan forsknings- och utvecklingsverksamhet.

933; 934

Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet; socialvård.
Huvudgrupp 933 indelas i två och huvudgrupp 934 i fyra detaljgrupper. Innehållet i 933 respektive 934 framgår av nedanstående kortfattade innehållsbeskrivningar för nämnda detaljgrupper.
Det må här framhållas att gränsdragningen mellan 933 och 934 i vissa fall
varit svårbedömbar. Det gäller sådana anstalter, institutioner o 1 vilka
bedriver såväl hälso- och sjukvård som socialvård. Här har ett mestkriterium
fått avgöra till vilken huvudgrupp anstalten i fråga skall hänföras. Det kan
nämnas att, med utgångspunkt från ett sådant mestkriterium, har exempelvis
epilektikerhem, hem för utvecklingsstörda samt vilohem hänförts till 933
medan vårdanstaler för alkoholmissbrukare och narkomaner hänförts till
934.
Vidare kan nämnas att administrativa organ för hälso- och sjukvård,
veterinärverksamhet och socialvård även skall ingå. Dock skall riksadministrativa organ inom dessa verksamhetsområden ej ingå. Här kan bl a nämnas
socialstyrelsen som skall hänföras till Offentlig förvaltning (SNI 910010).

933100

Hälso- och sjukvård. Förebyggande hälsokontroller, samhällshygieniska
åtgärder, information och rådgivning i hälsofrågor, vaccinering och ympning
ingår även liksom verksamhet vid epilektikerhem, hem för utvecklingsstörda och vilohem. Vidare ingår laboratorietestning och -diagnostisering o 1
specialtjänster som ett led i sjukvårdsbehandling samt ambulanstransport.

933200

Veterinärverksamhet.
Verksamhet inom karantänstationer ingår även.

934010

Barnavård och ungdomsvård såsom verksamhet i barndaghem, barnkolonier,
ungdomsvårdskolor o 1. Verksamhet vid familjedaghem (dagmammor) ingår
även.

934020

Åldringsvård.
Även hemvård för gamla ingår.

934030

Nykterhetsvård (ej klinisk) o 1; även narkomanvård.
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934090

Verksamhet i hem för blinda, dövstumhem, mödrahem samt annan socialvårdande och humanitär verksamhet (t ex inom Röda Korset, Rädda Barnen).

935010

Tekniska och ekonomiska branschorganisationer

935020

Arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer (avtalsparter).

939100

Religiösa organisationer

939910

Politiska organisationer.

939990

Verksamhet inom barnensdags-, djurskydds-, hembygds- och hyresgästföreningar, konsument-, motor- och naturvårdsorganisationer, ordenssällskap,
scoutrörelsen, vänskapsföreningar, elev- och studentorganisationer o a
ideella och kulturella organisationer (utom den verksamhet som ingår i
934090).
Verksamhet inom idrottsföreningar o 1 ingår dock i 949010.

94

REKREATIONSVERKSAMHET, KULTURELL SERVICEVERKSAMHET

941100

Regisering, inspelning, klippning m m av rörlig film, stillbilder o 1 för
nöjesindustrin, reklam, undervisning o 1 ändamål. Översättning av spelfilm
ingår även.
Motsvarande verksamheter inom TV ingår dock i 941300.

941210

Filmdistribution. Uthyrning av film ingår även.

941220

Visning av film.

941300

Programverksamhet vid radio och TV.

941410

Teater- och operaverksamhet. Operett- och musicalföreställningar samt
kasper- o a marionetteater ingår även.

941420

Konsertverksamhet.

941430

Cirkus-, jonglör- och trolleriföreställningar etc samt annan scen- och
estradverksamhet ej medtagen ovan. Artistförmedling ingår även.

941440

Skiv- och bandinspelning, skivförlagsverksamhet.

941510

Fristående skriftställen och litterär verksamhet.

941520

Fristående bild- och formkonstnärlig samt musikalisk verksamhet.

941590

Annan än till föregående grupper hänförlig fristående artistverksamhet.

942010

Biblioteksverksamhet. Arkivverksamhet ingår även.

942020

Museiverksamhet, konstutställning, verksamhet vid botanisk och zoologisk
trädgård o 1.

949010

Sporttävlingsverksamhet, drivande av simhallar och utomhusbad, sport- och
motionsinrättningar, båtklubbar, flygklubbar, idrottsföreningar, idrottsorganisationer, ridhus, ridskolor, segelsällskap, simskolor, skytteföreningar. Uthyrning av fritidsbåtar samt av sportartiklar ingår även.
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949020

Trav- och galoppbaneverksamhet.

949030

Drivande av nöjesfält, cirkus, menagerier, djurparker o d.

949040

Lotteriverksamhet m m.

949090

Verksamhet inom bridge- och dansskolor, drivande av diskotek och mässor;
folkparksrörelse; spelautomatrörelse; dans- och nöjestillställningar utom
nöjesfält, cirkus o 1 (se 949030). Bingoverksamhet ingår även.

95

REPARATIONS-, TVÄTTERI- OCH ANNAN SERVICEVERKSAMHET

951100

Reparation av skor, andra lädervaror.
Reparation av pälsar ingår även.

951210

Reparation av radio, TV och annan ljudutrustning.

951290

Annan reparation av elektriska hushålls varor.

951300

Reparation av motorfordon. Bilelektriska reparationer, billackering, bilplåtslageri och reparation av bilglas, biltvätt samt vinterförvaring av bilar
ingår även.

951400

Reparation av ur, optik- och guldsmeds varor.

951910

Moped- och cykelreparation.

951990

Reparation av kameror o 1 fotografisk utrustning, musikinstrument, antikviteter och konst o a till föregående grupper ej hänförliga hushålls varor.
Låssmedsarbeten ingår även.
Reparation av kläder, linne o d ingår i 952090.

952010

Kemtvätt.

952090

Annan tvätteriverksamhet. Reparation av kläder, linne o d samt uthyrning av
linne ingår även.

953000

Städning, matlagning, barntillsyn, skötsel av villaträdgård o a arbeten för
hushåll som sker mot betalning (till person anställd i hushållet eller till
person eller firma som utför sådana arbeten för hushållet).
Barntillsyn i barndaghem och dagmammors verksamhet ingår dock i 934010
och lekskola i 931090.

959110

Herrfrisering

959120

Damfrisering.

959130

Skönhetsvård; fotvård och manikyr ingår även.

959200

Fotografverksamhet, fotoservice, kopiering och framkallning.

959910

Drivande av varmbadhus; hygienbehandling, massagebehandling o d.
Drivande av simhallar och utomhusbad ingår dock i 949010.

959920

Begravningsbyråverksamhet; även krematorieverksamhet.

Beskrivningar 73
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959990

Effektförvaring, vård av sällskapsdjur, skoputsning, turistguideverksamhet
o a till föregående grupper ej hänförlig serviceverksamhet.

960000

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o d.

74
Bilaga 1

TILLÄGGSAVTAL
Underskriftsdatum
17.3.1969

MIS 1977: 9

Avtal angående standard för branschklassificering
Tilläggsavtal till ramavtal för arbetsmarknadsstatistiken.
Mellan nedan angivna parter har träffats följande överenskommelse angående gemensam standard för bransc
klassificering i löne- och sysselsättningsstatistik samt övrig arbetsmarknadsstatistik. Överenskommelsen utgi
ett tilläggsavtal till ramavtal för arbetsmarknadsstatistiken av den 24 maj 1966 i enlighet med föreskriftern
i ramavtalets § § 1 och 3. Överenskommelsen ersätter motsvarande tilläggsavtal av 24 maj 1966.
§ 1
Parterna skall vid produktionen och redovisningen av arbetsmarknadsstatistik efter näringsgren (bransch) till'
lämpa den av styrelsen för statistiska centralbyrån fastställda standarden för svensk näringsgrensindelning
(SNI), enligt SNI-koden eller till denna transformerbar kod, på den eller de indelningsnivåer som i varje
särskilt fall erfordras för ändamålet.
§ 2
Standarden i dess första utgåva betecknas som SNI mars 1969. Eventuella senare utbyggnader och ändringar
av annat slag, som berör kodschemat, skall för att falla under detta avtals giltighetsområde vara fastställd:
av statistiska centralbyråns styrelse. Remissbehandling av förslag till sådana ändringar, varvid synpunkter ir
hämtas från avtalsparterna och andra berörda viktigare intressenter, skall föregå fastställandet. Däremot be
höver utarbetandet och fastställandet av detaljerade definitioner, avgränsningsbestämmelser o d för närings
grenarna enligt standarden ej ingå i den procedur som anges i detta avtal.
§ 3
Vid klassificeringen av företag och arbets- eller verksamhetsställen efter näringsgren skall parterna utnyttja
den på grundval av SNI för dessa enheter tillämpade klassificeringen i det centrala företagsregistret. Vid
klassificering av enskilda individer efter resp arbetsgivares näringsgren bör om möjligt samma teknik tilllämpas.
§ 4
Detta tilläggsavtal blir med nedan angivna undantag giltigt från och med dagen för dess undertecknande.
Bestämmelserna i § 3 träder i kraft då ifrågavarande uppgifter blir tillgängliga för utnyttjande. För införande av SNI i existerande statistik skall gälla en övergångsperiod om tre år.
Detta avtal gäller tills vidare och med en uppsägningstid av sex månader.
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