Sven Wimnell 050206 + 100201+ 100211.
SW-klassifikationssystem med inlagda:
Libris/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV 2003 för varor och
tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK 96
yrken, SUN 2000 utbildningar, SPIN 2007
varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar,
Statistisk årsbok för Sverige 2010 och
Samhällsguiden 2007.
http://wimnell.com/omr40t.pdf

(http://wimnell.com/omr40p.pdf). Ej aktuell emedan SPIN 2007
ersättter CPV. Denna sammanställning bygger på:

Innehåll:
*

SW-klassifikationssystem med inlagda:

*

Libris/SAB klassifikationssystem för dokument i svenska
bibliotek. Enligt:
Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem:
LIBRIS - SAB och SW-systemet.
(http://wimnell.com/omr40i.pdf)
Siffror inom parentes anger antalet titlar i ämnet. Då.

*

sverige.se 2008, Statskontorets förteckning över svenska
myndigheter mm. Enligt:
Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt
SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens
samhällsguide (http://wimnell.com/omr40m.pdf)
Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305.
Det finns nu ingen ersättning och därför ligger sverige.se 2008
kvar här.

*

Forskningsämnen enligt SCB. Enligt:
Sven Wimnell 050101+ 100211: SBC:s forskningsämnen inlagda
i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SWsystemet. (http://wimnell.com/omr40jb.pdf) Kompletterad
100211.

*

CPV 2003 för varor och tjänster. En europeisk standard avsedd
bla för upphandling. SCB använder nu istället SPIN 2007 för
varor och tjänster, se i det följande. CPV enligt:
Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Inlagda i
SW- klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade.

Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Från Internet
050126.Kompletterad 100201 med SPIN 2007,som ersätter CPV.
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)
Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Inlagda i
SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN
2007, som ersätter CPV.
(http://wimnell.com/omr40o.pdf)
*

SNI Antal arbetsställen 1998: SNI=Svensk näringsgrensindelning. Enligt:
Sven Wimnell 050203+102001+100211: SNI 2002. Och antalet
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr40q.pdf)
Kompletterad 100201+100211med SNI 2007.
SNI 2002 har ersatts med SNI 2007, som finns redovisad i
omr40q.pdf och kort i slutet här.

*

SSYK 96 Yrken. Standard för svensk yrkesklassificering.
Enligt:
Sven Wimnell 050203: SSYK 96. Standard för svensk
yrkesklassificering.Yrken inplacerade i SWklassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr40r.pdf).

*

SUN 2000 Utbildningar anpassad till den internationella
standarden för utbildningsklassificering (ISCED 97). Enligt:

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i
SW-klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Allmänhetens Pressombudsman.Allmänna Reklamationsnämnden. Arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmiljöverket.
Bolagsverket. Boverket. Brottsoffermyndigheten. Centrala
studiestödsnämnden. Datainspektionen. Domstolsverket.
EU-upplysningen. Finansdepartementet. Fiskeriverket.
Folkhögskolornas informationstjänst. Försäkringskassan.
Granskningsnämnden för Radio och TV. Högskoleverket.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
Integrationsverket. Jordbruksdepartementet. Jordbruksverket.
Jämställdhetsombudsmannen. Konsumenternas
försäkringsbyrå. Konsumentverket. Kriminalvården.
Kronofogdemyndigheten. Kulturdepartementet.
Lantmäteriverket. Mediarådet. Migrationsverket.
Motormännens riksförbund. Myndigheten för internationella
adoptioner. Naturvårdsverket. NUTEK. Patent- och
registreringsverket. Pliktverket. Post- och telestyrelsen.
Riksbanken. Riksdagen. Riksdagens ombudsmän.
Rikspolisstyrelsen. Råd & Rön. Räddningsverket.
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.
Samtrafiken i Sverige AB. Sjöfartsverket. Skatteverket.
Skolverket. Socialstyrelsen. Svenska kyrkan. Sveriges
konsumentråd. Tolk- och översättarinstitutet. Tullverket.
Utbildningsdepartementet. Utrikesdepartementet.
Valmyndigheten. Verket för förvaltningsutveckling. Verket för
högskoleservice. Vägverket.

Komplettering har skett den 11 februari med:
*

SPIN 2007 varor och tjänster. Enligt
http://wimnell.com/omr40o.pdf
SPIN 2007 bygger på SNI 2007 så att SPIN 2007 också ger en
bild av innehållet i SNI 2007.

*

SNI 2007 Näringsgrenar.

*

Statistisk årsbok 2010. Enligt:
Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk
årsbok förSverige 2010 och något om planering,
hushållsekonomi och skatter od.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

*

Samhällsguiden 2007.
Från http://wimnell.com , område 108.
Samhällsguiden fanns tidigare elektroniskt på riksdagens
webbplats. Sedan, 2007, gjordes den av Fritzes bokförlag och
kunde nås på Internet. På SW-område 108 finns guiden. Nu finns
den bara i bokform, man kan alltså inte få upplysningar på
Internet. Förmodligen har boken ungefär samma innehåll nu som
på område 108, därför noteras här Samhällsguiden enligt det.
Man kan inte nå guiden på Internet, men man får en uppfattning
om vad författarna tycker är viktigt att veta.
2007 skrev Fritze: Innehållet i Samhällsguiden har uppdaterats
med hjälp av följande myndigheter och organisationer:

*

SNI 2007, om standarden och med huvudrubrikerna finns
sist från sidan 426

*

Efter uppgifterna om Libris/SAB har inom parentes lagts
in uppgifter om klasser i det som kallas DC och DK, dvs
världens största system för klassifikation av dokument, det mer
än 100 år gamla amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey
Classification, och det på det systemet senare byggda DK, eller
som det också heter UDK.
Universella Decimalklassifikationen. DC- och DKsystemen
har mycket stora likheter, men har också skillnader. De
klassificerar med hjälp av siffror ungefär som SW-systemet.
Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan
SW-systemet avser klassifikation av verksamheter. Det är en
väsentlig skillnad, men klassifikationerna i SW-systemet överensstämmer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och
DK.
Uppgifterna om DC och DK bygger på:
DC 18. fullst upplagan 1976.
DK (UDK) Svenska förkortade upplagan, tredje reviderade
utgåvan (FID nr 556) 1977 + revideringar 1977-1983, ISBN
91-7390-005-2.
DC revideras ganska ofta, DK mer sällan. Revideringar som
gjorts i senare upplagor är inte beaktade.
DC och DK är visserligen siffersystem, men har olika sätt att
benämna klasserna. De redovisade hänvisningarna till DC och
DK är summariska och man kan räkna med att DC-och DKsystemen kan avvika från det som avses i SW-systemet.
Ambitionen när SW-systemet utvecklats har varit att i
möjligaste mån anknyta till DC-och DK-systemens klasser.
SW-systemet får dock inte ses som en kopia av DC- och DKsystemen. SW-systemet är också anpassat till det svenska SABsystemet med ambitionen att också dess klasser i möjligaste mån
ska behållas.

SW-systemet bygger på en samhällsplaneringsfilosofi där
sambanden mellan olika verksamheter är av avgörande
betydelse. SW-systemet är uppbyggt med hänsyn till
utvecklingsprocesserna i en välfungerande demokrati.
SW-systemet klassificerar inte i första hand dokument som
bibliotekssystemen gör, utan klassificerar verksamheter som
avgör utvecklingsprocesserna och levnadsvillkoren i en god
demokrati. Med verksamheter menas då inte bara ekonomiska/
materiella verksamheter utan också psykiska verksamheter i
människornas inre, politiska verksamheter och kulturella
verksamheter som går ut på att påverka människornasupplevelser, kunskaper, värderingar uppfattningar och relationer o d.
Med de utgångspunkterna finns i bibliotekssystemen många
dokumentklasser som motsvarar verksamhetsklasser som kan
vara lämpliga i SW-systemet.
Uppgifterna om DC och DK i parenteserna Efter Libris/SAB
är hämtade från:Sven Wimnell 020218:Klassifikationssystemet
för verksamheter. (http://wimnell.com/omr01d.pdf).
SW-systemet behandlas på Sven Wimnells hemsida:
“Sven Wimnells hemsida. Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?” (http://wimnell.com)
Från KB LIBRIS på Internet 050105
(http://www.libris.kb.se/index.jsp)
(http://websok.libris.kb.se/)
LIBRIS (SABs) ämnesträd. (Med exempel på innehåll)
A Bok- och biblioteksväsen: arkiv, bokhandel, skrift,
bokförteckningar ...
B Allmänt och blandat: uppslagsböcker, tidningsväsen,
idéhistoria, kultur ...
C Religion: biblar, frikyrkor, islam, judendom, kyrkohistoria ...

D Filosofi och psykologi: antikens filosofi, barn- och
ungdomspsykologi ...
E Uppfostran och undervisning: pedagogik, skolväsen,
dyslexi, högskolan ...
F Språkvetenskap: svenska dialekter, språkhistoria, tyska lexikon ...
G Litteraturvetenskap: om svenska författare, litterära genrer ...
H Skönlitteratur: svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I Konst, musik, teater och film: konsthistoria, arkitektur,
musiker, dans ...
J Arkeologi: stenåldern, antiken, Sverige, forntida liv ...
K Historia: 1900-talet, Sverige, mynt, ekonomisk historia ...
L Biografi med genealogi: släktforskning, levnadsöden och
yrkesmänniskor ...
M Etnografi, socialantropologi, etnologi: folktro och högtider,
familj och samhälle, samer ...
N Geografi och lokalhistoria: Sverige, europakartor,
resehandböcker (Italien) ...
O Samhälls- och rättsvetenskap: svensk politik, juridik, EU,
könsroller, terrorism ...
P Teknik, industri, kommunikationer: energi, hobby, datorer
och internet, bilar, foto ...
Q Ekonomi och näringsväsen: börsväsen, kokböcker, jakt och
fiske, turism ...
R Idrott, lek och spel: fotboll, dans, schack, motion ...
S Militärväsen: civilförsvar, biologisk krigföring, vapen ...
T Matematik: statistik, mängdlära, algebra, sannolikhetslära ...
U Naturvetenskap:genetik, däggdjur, meteorologi, miljövård ...
V Medicin: sjukdomar, läkemedel, psykiatri, tandvård ...
X Musikalier (noter): gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y Musikinspelningar: opera, symfonier, populärmusik, visor ...
Ä Tidningar.

1+2

3

5+6

7+8+9

1-2 Filosofiska, psykologiska och
religiösa verksamheter.
3 Politiska vetenskaper och
politiska verksamheter.
5-6 Naturforskning och teknologiska/
ekonomiska verksamheter.
7-9 Kulturella verksamheter.
4 Bakgrundens med pilarna:
Sambandsforskning på
samhällsnivå.
Påverkan enligt pilarna sker direkt
eller indirekt.
Se vidare Sven Wimnells hemsida:
http://wimnell.com/

SW Klassifikationssystem för verksamheter.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter.

10 Samlade kunskaper och övergripande
värderingar.
SPIN 2007 varor och tjänster:
101-109
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

CPV 2003:
92512000-3

Libris/SAB:
Aa Bibliografi (74 979)
Aa:b Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d Bibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121)
Aa:k Bibliografins historia (84)
Aa.0 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753)
Aa- Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac Arkiv (8 690)
Ac:bf Arkivinstitutioner (12)
Ac:d Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac- Särskilda länder och områden (7 246)
Aca Arkivteknik och -organisation (837)
Acb Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd Arkivbestånd (122)
Ace Specialsamlingar (80)
Acf Arkivens service (92)
( DC, DK 010-019)

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92513 Arkiv 113

sverige.se 2008:
Riksarkivet RA
Arbetarrörelsens arkiv o bibliotek. ARAB (Äv102)
Svenska arkivsamfundet
Ljud- och bildarkiv, Statens, SLBA

Arkivtjänster.

SSYK 96 Yrken:
2431 Arkivarier, (museitjänstemän )m.fl.
SUN 2000 Utbildningar :
Arkivering 322 b
Arkivkunskap 322 b
Arkivkunskap och dokumenthantering 322 b
SPIN 2007 varor och tjänster:
91.012 Arkivtjänster
91.012.00 Arkivtjänster
SNI 2007 Näringsgrenar.
91.012 Arkiv
Samhällsguiden 2007:
20.5 Arkiv

102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning.
Libris/SAB:
A
Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101,
655, 75/77)
Ab Bibliotek (30 232)
Ab:bfBiblioteksinstitutioner (80)
Ab:d Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- Särskilda länder och områden (19 027)
Aba Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd Bokbestånd (3 979)
Abe Specialsamlingar (968)
Abf Bibliotekens service (4 582)
Abg Bibliotekssamarbete (284)
Abh Kontaktskapande arbete och PR (357)
(DC 020-029. DK 020-028, 002)
sverige.se 2008:
Utredningen om SverigeDirekt
Kungliga biblioteket, KB
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek SPPB
Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB
Institutet för byggdokumentation

Svensk Biblioteksförening
Arbetarrörelsens arkiv o bibliotek ARAB (Äv101)
Fråga biblioteket!
Kulturnät Sverige (även 70)
Skoldatanätet (även 108 och 7957)
SUNET
Sweden.se
sverige.se
Svensk Biblioteksförening
Svenska Miljönätet
SverigeDirekt
Forskningsämnen enligt SCB:
1391 Biblioteks- och informationsvetenskap.
CPV 2003:
92511000-6

Bibliotekstjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92511 Folkbibliotek 1340
O 92512 Forsknings- och specialbib. 12
SSYK 96 Yrken:
2432 Bibliotekarier m.fl.
4140 Biblioteksassistenter m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
322a Bibliotekarieutbildning / biblioteks- och
informationsvetenskap
322b Dokumentations- och informationsvetenskap

322x Annan utbildning i biblioteks- och
dokumentationsvetenskap
Bibliotekarieutbildning 322 a
Biblioteks- och informationsvetenskap 322 a
Dokumentation 322 b
Informations- och dokumentationsvetenskap 322 b
SPIN 2007 varor och tjänster:
91.01 Biblioteks- och arkivtjänster
91.011 Bibliotekstjänster
91.011.00 Bibliotekstjänster
91.011 Bibliotek 91.011 Bibliotek
Samhällsguiden 2007:
20.3 Bibliotek

103 Övergripande värderingar.Allmänna
encyklopedier.
Libris/SAB:
Ba Allmänna encyklopedier (3 049)
(DC 03. DK (03) )
sverige.se 2008:
Mänskliga rättigheter
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
Nationalencyklopedin.

104 Övergripande filosofiska verksamheter
om samband.
Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)

105 Övergripande om forskning.
Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.
Libris/SAB:
(DC del 00.DK delar 00, 303)
sverige.se 2008:
Forskning.se (även 7957)
SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

106 Övergripande om ekonomiska
verksamheter.

107 Övergripande filosofier om utbildning
o d.

Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.

Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns
gemensamt i 7957.

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00, 06).

Libris/SAB:
(DC, DK delar 37)
sverige.se 2008:
Skoldatanätet (även 102 och 7957)

108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

Libris/SAB:
(DC, DK delar 00)

Libris/SAB:
Be Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be- Särskilda länder och områden (5 143)
Db Filosofins historia (35 997)
Dbb Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) Filosofiska lexikon (304)
D:d Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) )

sverige.se 2008:
Samhällsguiden
Se område 108 på SWs hemsida.

sverige.se 2008:
Lärdomshistoriska samfundet
Forskningsämnen enligt SCB:
1113 del.Vetenskapshistoria
1113 del.Idé- och lärdomshistoria
SSYK 96 Yrken:
2443 Filosofer, (historiker och statsvetare)
SUN 2000 Utbildningar:
Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria 226 z
Filosofi 226 z. Även 18/19

11/19 Individernas inre verkligheter.
Libris/SAB:
D
Filosofi och psykologi (132299) (Delar på 109 och 11-19)
Forskningsämnen enligt SCB:
1111 Filosofiämnen
Häri ingår (exempel):
Logik. Till 16
Praktisk filosofi. Till 17
Teoretisk filosofi. Till 16
Vetenskapsteori. Till 16
1312 Psykologi. Till 15
119 Övrig humaniora och religionsvetenskap. Till 11-19+70 resp 2
1199 Övrig humaniora och religionsvetenskap
SSYK 96 Yrken:
2443 Filosofer, (historiker och statsvetare)
SUN 2000 Utbildningar:
226z Filosofi och logik.
Filosofi 226 z, till 109 och18/19. Logik till 16.
SPIN 2007 varor och tjänster:
11-19:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.
Libris/SAB:
(DK 371.27, 378.2)
SUN 2000 Utbildningar:
010a Bred, generell utbildning, allmän inriktning
010b Bred, generell utbildning, samhällsvetensk/humanistisk
inriktning
010c Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning
010x Bred, generell utbildning, annan inriktning
Grundskoleutbildning 010 a
Realskoleutbildning 010 a
Humanistisk linje (gymnasiet) 010 b
International Baccalaureate (gymnasielinje) 010 b
Samhällsvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 b
Samhällsvetenskapligt program (gymnasiet) 010 b
Social linje (gymnasiet) 010 b
Studentexamen, allmän linje 010 b
Studentexamen, latinlinjen 010 b
Basår (naturvetenskapligt/tekniskt) 010 c
Naturvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 c
Naturvetenskapligt program (gymnasiet) 010 c
Studentexamen, reallinjen 010 c

12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
Libris/SAB:
(DK 1 ”313” )

13 Individens känslor, värderingar od.
Estetik.
Libris/SAB:
De Värdefilosofi: allmänt (242)
Df Estetik (2 832)
(DC del 701. DK del 7.01)
SUN 2000 Utbildningar:
Estetik 211 b Även 70

14 Individens ideologi / uppfattning om
samband o d.

15 Individens psykiska mekanismer.
Psykologi o d.

Libris/SAB:
Dj Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m)
(3 940)
Dja Determinism (288)
Djb Förändringsteorier (185)
Djc Rummets och tidens filosofi (549)
Dh Filosofisk antropologi (3 040)
(DC, DK 11, 12, 14)

Libris/SAB:
Do Psykologi (57 399)
Doa Psykologisk metodik (4 339)
Dob Psykologins historia (1 898)
Doc Särskilda riktningar och skolor (7 275)
Dod Fysiologisk psykologi (6 847)
Doe Kognitiv psykologi (12 976)
Dof Utvecklingspsykologi (14 061)
Dog Differentiell psykologi (4 085)
Dok Tillämpad psykologi (7 138)
Don Grafologi (98)
Dop Parapsykologi (848)
(DC 15. DK 159.9)
Forskningsämnen enligt SCB:
1312 Psykologi.
1316 del. Socialpsykologi. Även 7951
234 Kommunikation mellan människor
SSYK 96 Yrken:
2491 Psykologer m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
311a Psykologutbildning
311b Psykologutbildning, inklusive fullgjord
praktiktjänstgöring (PTP)
311c Psykoterapeututbildning

311x Annan utbildning i psykologi
Psykologi 311 _
Psykoterapi 311 _
Psykologutbildning 311 a
Psykologutbildning inkl. PTP-tjänst 311 b
Psykoterapeututbildning 311 c
Arbetslivets socialpsykologi 311 x
Idrottspsykologi 311 x
Kognitionsvetenskap 311 x
Kognitiv psykologi 311 x
Organisationspsykologi 311 x
Socialpsykologi 311 x
Teknisk psykologi 311 x
Tillämpad psykologi 311 x

16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
Libris/SAB:
Dc Logik och språkligt orienterad filosofi (5 558)
Dca Logik (2 294)
Dcb Argumentationsanalys (273)
Dcc Språkligt orienterad filosofi (1 172)
Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori (9 977)
Ddb Kunskapsteori (1 979)
Ddc Vetenskapsteori (2 580)
(DC, DK 16)
Forskningsämnen enligt SCB:
1111 del.Logik.
1111 del Teoretisk filosofi.
1111 del.Vetenskapsteori.
SUN 2000 Utbildningar:
Logik 226 z
Teoretisk filosofi 226 z
Vetenskapsteori 226 z

17 Individens moral och uppfattningar om
moral.

18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och
väst.

Libris/SAB:
Dg Etik (13 085)
Dgb -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)

Libris/SAB:
Da Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur
(5 353)
Daa Antika filosofers skrifter (1 848)
Dab Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter (1 233)
Dad Icke-västerländska filosofers skrifter (1 448)
Dbz Särskilda filosofer (22 497)
(DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) )

Forskningsämnen enligt SCB:
1111 del. Praktisk filosofi.
SUN 2000 Utbildningar:
Praktisk filosofi 226 z
Etik 226 z

SUN 2000 Utbildningar:
Filosofi 226 z. Även 109.

2 Religiösa verksamheter o d.

20 Övergripande religiösa verksamheter o d

Libris/SAB:
(DC, DK 2)

Libris/SAB:
C
Religion (182521)
(DC 20.)

20-29: SPIN 2007 varor och tjänster:
94.91 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer
94.910 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer
94.910.00 Tjänster som tillhandahålls av religiösa
organisationer.
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959
SNI 2007 Näringsgrenar.
94.9 Religiösa samfund och andra intresseorganisationer
94.91 Religiösa samfund
94.910 Religiösa samfund
Samhällsguiden 2007:
19. Trossamfund och livsåskådning
19.1 Trossamfund
19.2 Stöd till trossamfund
19.3 Trossamfundens verksamhet
19.4 Dop
19.5 Konfirmation
19.6 Vigsel
19.7 Svenska kyrkan
19.8 Andra trossamfund i Sverige

sverige.se 2008:
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
CPV:
91310000-0 Tjänster i samband med religionsutövande.
SNI Antal arbetsställen 1998:
O 91310 Religiösa samfund 6181
SSYK 96 Yrken:
2460 Präster
3480 Pastorer

21 Allmän religionsvetenskap.

22/28 Kristna religioner.

Libris/SAB:
C(x) Religionslexikon (125)
C:d Religionsfilosofi och -psykologi (6 329)
C:oa Religionssociologi (1 980)
(DC, DK 21)

Libris/SAB:
Ca Kristendomen: allmänt (6 424)
Cb Bibelutgåvor (5 708)
Cc Exegetik och litteratur om Bibeln (25 057)
Cd Äldre teologisk litteratur (6 384)
Ce Dogmatik och symbolik (14 906)
Cf Teologisk etik (4 167)
Cg Praktisk teologi (11 201)
Ch Gudstjänsten (5 676)
Ci Uppbyggelselitteratur (12 701)
Cj Kyrkohistoria (39 292)
Ck Kristna samfund (20 826)
Cl Kristen mission (5 183)
(DC, DK 22-28)

Forskningsämnen enligt SCB:
110 Religionsvetenskap/teologi
Religionsbeteendevetenskap
Tros- och livsåskådningsvetenskap
119 Övrig humaniora och religionsvetenskap. Till 11-19+70 resp 2
SUN 2000 Utbildningar:
221a Teologie kandidatutbildning
221x Annan utbildning i religion
Teologie kandidatutbildning 221 a
Religionsvetenskap/religionskunskap 221 x
Religionshistoria 221 x

sverige.se 2008:
Svenska kyrkans centralstyrelse
Kyrkomötet
Ansvarsnämnden för biskopar
Forskningsämnen enligt SCB:
Bibelvetenskap/exegetik
1113 del.Kyrkohistoria
SUN 2000 Utbildningar:
221b Pastors-, missionärs- och diakonutbildning
Prästutbildning 221 a
Diakonutbildning 221 b
Missionärsutbildning 221 b
Pastorsutbildning 221 b

29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
Cm Religionshistoria (47 128)
Cn Moderna religionsbildningar (2 552)
(DC, DK 29)
Forskningsämnen enligt SCB:
Islamologi
Judaistik
SUN 2000 Utbildningar:
Islamologi 221 x
Judaistik 221 x

3 Politikvetenskaper och
politiska verksamheter.

31 Statistik och demografi.
Libris/SAB:
Oi Statistik (11 727)
Oi(x) Statistiklexikon (50)
Oi:d Statistisk teori och undersökningsmetodik (1 358)
Oi:k Statistikens historia (67)
Oj Demografi (befolkningsvetenskap) (10 391)
Oj:bf Demografiska institutioner (23)
Oj:d Demografisk teori, filosofi och metodlära (348)
Oj:k Demografisk forskningshistoria (233)
Oj:oi Statistiska demografiska tabeller (53)
Oj- Allmänt: särskilda länder och områden (5 499)
Oja Nativitet och mortalitet (706)
Ojc Flyttningar och befolkningsändringar (1 491)
Ojd Befolkningssammansättning och -fördelning (479)
Ojf Folkbokföring (209)
Ojp Befolkningspolitik (414)
(DC, DK 31)
sverige.se 2008:
Statistiska centralbyrån SCB
Statistiska Föreningen
Svenska statistikersamfundet
Svenska Statistiknätet
Forskningsämnen enligt SCB:
1332 Statistik
1317 Demografi

SSYK 96 Yrken:
2122 Statistiker

74

55 Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda

75

56 Folkmängd den 31 december efter kön

SUN 2000 Utbildningar:
462z Statistik
Demografi 312 x

75

57 Antal tätorter samt folkmängd i tätorter
och utanför tätort 2005, länsvis

76

58 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2005,
länsvis

77

59 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december

77

60 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31
december 2000och 2005, länsvis

78

61 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen
den 1 januari året efterredovisat år

79

62 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december
2008 enligt indelningen den 1 januari 2009 samt
kommunernas rangordning efter folkmängd

84

63 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december
enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år

85

64 Folkmängd i storstadsområdena den 31 december
enligt indelningenden 1 januari 2009

86

65 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i
ettårsklasser den 31 december 2008

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Befolkning
Sida

Tabell nr/område i statistiska årsboken 2010

64

47 Befolkning

67

48 Befolkningstäthet – antal invånare per km2 år 2008

68

49 Flyttgröt – vanlig maträtt

70

50 Sveriges framtida befolkning

72

51 Försörjningsbördan

88

66 Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060

73

52 Ålderspyramider, femårs åldersklasser 1750 och 2008

90

67 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder

73

53 Utvandrare och invandrare

91

68 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1
november 1990 och den 31 december 2000 och 2007

74

54 Födda 1905–2008

92

69 Giftermål efter tidigare civilstånd och medelåldern vid
vigseln

108

84 Invandrare och utvandrare efter utflyttningsrespektive inflyttningsland

93

70 Äktenskapsskillnader efter makarnas medianålder,
äktenskapets medianvaraktighet och barnantal

110

85 Invandrare och utvandrare efter kön och ålder

93

71 Antal personer som registrerat eller avregistrerat
partnerskap

111

86 Invandrare efter medborgarskapsland och grund för
bosättning

94

72 Födda barn

112

87 Asylsökande och personer som beviljats
uppehållstillstånd efter medborgarskapsland

94

73 Födelsetal och reproduktionstal

113

95

74 Perinatal dödlighet, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter levnadstid, antal och andel per 1 000 levande
födda

88 Utländska medborgare som erhållit svenskt
medborgarskap

113

89 Namnärenden

95

75 Döda

96

76 Livslängdstabell för perioden 2004–2008

98

77 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis

99

78 Folkmängdens förändringar

100

79 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2008
enligt indelningen den 1 januari 2008

105

80 Befolkning efter födelseland

106

81 Utrikes födda och utländska medborgare den 31
december, länsvis

107

82 Utrikes födda och födda i Sverige med två
utrikesfödda föräldrar efterursprungsland och kön i hela riket
den 31 december 2008

108

83 Invandrare och utvandrare, länsvis

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

32 Statsvetenskap.
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap (461868) (Del. Delar på 31-39,
652, 657, 658, 71, 79, 7951-7956)
Ob Internationella relationer (39 932)
Ob(x)Allmänt: lexikon (65)
Ob:bfAllmänt: institutioner (155)
Ob:k Allmänt: historia (87)
Obb Freds- och nedrustningsfrågor (7 174)
Obd Internationellt samarbete: allmänt (1 901)
Obe Nationernas förbund (NF) (436)
Obf Förenta nationerna (FN) (4 476) (FNs egna dokument till 354)
Obk Regionalt mellanfolkligt samarbete (5 776)
Obl Försvarspakter (577)
Obn Nordiskt samarbete (1 004)
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (5 959)
(även 7951)
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer) (343) (även 7951)
Oc Statskunskap och politik (111 152)
Oc(x)Allmänt: lexikon (254)
Oc:bf Organisationer och institutioner (61)
Oc:d Politisk teori, politisk psykologi och metodlära (4 076)
Oc:k Statskunskapens vetenskapshistoria (415)
Oc:oaPolitisk sociologi (1 354)
Oc.0 Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska
skrifter (6 751)
Occ Sveriges statskunskap och politik (13 717)
Ocf Främmande länders statskunskap och politik (48 003)
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar (37 005) (Även till
36-39)

Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet,
terrorism m m (2 143)
(DC, DK 32)
sverige.se 208:
Sipri
Utrikespolitiska Institutet
Valmyndigheten
Demokratiinstitutet
Demokratitorget
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps
Svenska FN-förbundet
Forskningsämnen enligt SCB:
1318 Statsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Freds- och konfliktforskning
SSYK 96 Yrken:
2443 (Filosofer, historiker och) statsvetare
SUN 2000 Utbildningar:
313z Statsvetenskap
EU-kunskap 313 z
Freds- och konfliktforskning/-kunskap 313 z
Internationella relationer 313 z
Politologi 313 z
Statsvetenskap/statkunskap 313 z
U-landskunskap 313 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

574

600 Riksdagsvalen 2002 och 2006, partival och valdeltagande

575

601 Riksdagsvalen 2002 och 2006, jämförelse av
valdeltagandet inom olika grupper

576

602 Riksdagens arbete

577

603 Landstingsfullmäktigval 2006, röstberättigade,
röstande och mandat efter partier och landsting

577

604 Landstingsfullmäktigval, röstberättigade, röstande och
mandat efter partier

578

605 Landstingsfullmäktigval 2006, giltiga valsedlar efter
partier och landsting, procentuell fördelning

Demokrati
Sida Tabell nr/område i årsboken
567

591 Demokrati

579

569

592 Valdeltagandet i riksdagsvalen blandsamtliga väljare och
bland unga förstagångsväljare valåren 1970–2006, procent

606 Kommunfullmäktigval, röstberättigade, röstande och
giltiga valsedlar efter partier, procentuell fördelning

580

607 Folkomröstningar

569

593 Riksdagens sammansättning efter kön valåren 1929–2006
procent

581

570

594 Riksdagsvalet 2006, röstberättigade, röstande och mandat
efter partier och valkrets

608 Valet till Europaparlamentet 2009, röstberättigade,
röstande och giltiga valsedlar efter partier och län, procentuell
fördelning

582

571

595 Riksdagsvalet 2006, giltiga valsedlar efter partier och
valkrets, procentuell fördelning

609 Valet till Europaparlamentet 2009, mandat efter
partigrupper och medlemsländer

572

596 Riksdagsvalet 2006, partival inom olika
befolkningsgrupper

573

597 Riksdagsval, ledamöter efter partier

573

598 Antal nominerade och valda kandidater 2006 efter
födelseland, kön och typ av val

574

599 Valda efter parti, kön och ålder i riksdagsvalet 2006,
procentfördelning inom parti och kön

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Samhällsguiden 2007:
25. Så styrs Sverige
25.1 Demokrati
25.2 Den centrala förvaltningen
25.3 Den regionala förvaltningen
25.4 Den lokala förvaltningen
26. Delta och påverka
26.1 Rösträtt och val
26.2 Partier
26.3 Informationsvägar till riksdag och regering
26.4 Andra sätt att påverka
26.5 Offentlighetsprincipen
26.6 Yttrandefrihet
26.7 Regler för press, radio och TV
27. Sverige och Europa
27.1 EU-samarbetet
27.2 EU:s institutioner
27.3 Institutioner i samspel
27.4 Beslutsprocessen
27.5 Vem kan vad om EU?
27.6 Att studera i Europa
27.7 Liten EU-ordlista

33 Nationalekonomi, internationell
ekonomi.
Libris/SAB:
Q
Ekonomi och näringsväsen (277434) (Del. Delar på 33, 63,
64-649, 651-659)
Qa Nationalekonomi och finansväsen (115 789)
Qa(x)Nationalekonomiska etc lexikon (194)
Qa:k Nationalekonomins historia (160)
Qa:oe Lagstiftning (6)
Qaa Ekonomisk teori (24 058)
Qab Ekonometri (3 154)
Qac Konjunkturteori och konjunkturlära (2 289)
Qad Ekonomiska förhållanden (62 817)
Qae Penning- och bankväsen (19 497) Till 657
Qaf Finansväsen med finansrätt (17 348) (Delar till 657)
(DC, DK 33)
sverige.se 2008:
Konjunkturinstitutet KI
Handelshögskolan i Stockholm, SSE(Även på 7957 + 658 )
Nationalekonomiska föreningen
Stiftelsen Östekonomiska Institutet SITE
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS
Forskningsämnen enligt SCB:
1323 Nationalekonomi
SSYK 96 Yrken:
2441 Nationalekonomer

SUN 2000 Utbildningar:
314z Nationalekonomi och ekonomisk historia
Ekonomisk historia 314 z
Hälsoekonomi (samhälls-) 314 z
Nationalekonomi 314 z

359

366 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i
löpande priser, miljoner kronor

360

367 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i
fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

362

368 Försörjningsbalans, miljoner kronor

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

363

369 Bruttonationalprodukt, BNP, och
bruttonationalinkomst, BNI, miljoner kronor

364

370 Disponibel nationalinkomst i löpande priser, miljoner
kronor

365

371 Hushållens konsumtion på ändamål i löpande priser, mnkr

366

372 Hushållens konsumtion på ändamål i fasta priser,
referensår 2000, miljoner kronor

Nationalräkenskaper

367

373 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive
kapitaltyp i löpande priser, miljoner kronor

Sida Tabell nr/område i årsboken

368

374 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive
kapitaltyp i fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

369

375 Bruttoregionprodukt per län, löpande priser, miljoner
kronor

369

376 Bruttoregionprodukt per invånare, löpande priser, 1000 kr

370

377 Bruttoregionprodukt per sysselsatt, löpande priser,1000 kr

370

378 Utgifter för sociala förmåner per funktion i löpande
priser, miljoner kronor

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

355

360 Bruttonationalprodukten, BNP,under 1900-talet fram
t.o.m. 2007

356

361 Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklingen fr.o.m. 1951

357

362 Export och import av varor och tjänster, procent av BNP
1950–2007

357

363 Konsumtion och investeringar, procent av BNP 1950–
2007

357

364 Bruttonationalprodukten, BNP, per capita 1950–2007,
1 000-tal kronor, fasta priser, referensår 2000

358

365 Bruttonationalprodukten, BNP, miljoner kronor

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
Libris/SAB:
O(x) Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon (232)
O:bf Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner (52)
O:d Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära (10
207)
O:k Samhälls- och rättsvetenskapens historia (176)
O- Allmänt: särskilda länder och områden (4 882)
O-a Europa: allmänt (86)
O-b Norden: allmänt (59)
O-c Sverige (1 016)
O-d Övriga Norden (227)
O-e Brittiska öarna (Storbritannien) (168)
O-f Mellaneuropa (340)
O-g Nederländerna, Belgien och Luxemburg (20)
O-h Schweiz (24)
O-i Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) (73)
O-j Frankrike och Monaco (172)
O-k Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (33)
O-l Portugal (16)
O-m Östeuropa (398)
O-n Balkanländerna (115)
O-o Asien (971)
O-p Afrika (521)
O-q Amerika (683)
O-r Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien) (62)
O-s Polarländerna (10
Oba Folkrätt (9 378)
Ocb Statsrätt (6 151)

Oe Rättsvetenskap (91 018)
Oe(x)Juridiska lexikon (508)
Oe(u)Lagar och lagförslag: allmänt (233)
Oe:d Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära (3 643)
Oe:oaRättssociologi (744)
Oe- Juridik: särskilda länder och områden (8 779)
Oea Civilrätt (41 438)
Oeb Straffrätt (6 358)
Oek Processrätt (9 281)
Oel Tryckfrihetsrätt (1 175)
Oep Kriminologi och polisväsen (10 099)
Oeq Kriminalvård (2 496)
Oer Rättsfall (3 183)
Oes Försvars- och krigslagstiftning (1 046)
Oet Rättshistoria (9 474)
Oeö Särskilda verksamheters juridik (631)
(DC, DK 34)
sverige.se2008:
Hovrätten för Övre Norrland
Arbetsdomstolen AD
Högsta domstolen
Marknadsdomstolen
Hovrätten för Nedre Norrland
Domstolsverket
Hovrätten för Västra Sverige
Regeringsrätten
Svea Hovrätt med Vattenöverdomstolen
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Riksåklagaren RÅ
Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden
Göta Hovrätt
Institutet för rättshistorisk forskning
Kammarrätten i Göteborg
Kammarrätten i Jönköping
Kammarrätten i Stockholm
Kammarrätten i Sundsvall
Lagrådet
Patent- och registreringsverket PRV
Patent- och registreringsverket, Bolag
Patent- och registreringsverket, Varumärke
Patentbesvärsrätten PBR
Sveriges advokatsamfund
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Göteborgs tingsrätt
Länsrätten i Norrbottens län
Länsrätten i Uppsala
Uddevalla tingsrätt
Sala tingsrätt
Norrköpinghs tingsrätt
Valprövningsnämnden
Europeiska gemenskapernas domstol (även 354)
Förstainstansrätten (även 354)
Finsk-svenska gränsälvskommisionen
Lagrummet
Forskningsämnen enligt SCB:
12 RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK
120 Rättsvetenskap/juridik
1201 Offentlig rätt
Häri ingår (exempel):

Förvaltningsrätt
Konstitutionell rätt
1202 Processrätt
Häri ingår (exempel):
Civilprocess
Straffprocess
Förvaltningsprocess
Skiljemannarätt
1203 Straffrätt
1204 Finansrätt
1205 Civilrätt
Häri ingår (exempel):
Allmän avtalsrätt
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
Sakrätt
Skadeståndsrätt
Speciell avtalsrätt
1209 Övrig rätt
Häri ingår (exempel):
Allmän rättslära
EU-rätt
Folkrätt
Internationell privat- och processrätt
Komparativrätt
Marknads- och konkurrensrätt
CPV 2003:
74110000-3

Juridiska tjänster.

74111000-0
74111100-1
74111200-2
74112000-7
74112100-8
74112110-1
74113000-4
74113100-5
74113200-6
74113210-9
74114000-1
75230000-7
75231000-4
75231100-5

Juridisk rådgivning och representation.
Juridisk rådgivning.
Juridisk representation.
Rådgivning avseende patent och upphovsrätt.
Rådgivning avseende upphovsrätt.
Rådgivning avseende upphovsrätt för programvara.
Tjänster avseende juridisk dokumentation och
certifiering.
Dokumentationstjänster.
Certifieringstjänster.
Certifieringstjänster för elektroniska signaturer.
Juridisk rådgivning och informationstjänster.
Rättstjänster.
Juridiska tjänster.
Domstolsanknutna tjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74111 Advokatbyråer m.m. 3625
K 74112 Patentbyråer m.m. 294
L 75231 Åklagarväsendet 48
L 75232 Domstolar 152
SSYK 96 Yrken:
2421 Advokater och åklagare
2422 Domare
2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister
2429 Övriga jurister
SUN 2000 Utbildningar:
380a Juristutbildning (juris kand / motsvarande)
380b Juristutbildning inkl fullgjord tingsmeritering

380x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
Juridik 380 _
Juris kand-utbildning 380 a
Juristutbildning 380 a
Juristutbildning inkl. fullgjord tingsmeritering 380 b
Affärsjuridik 380 x
Affärsrätt 380 x
Civilrätt 380 x
Handelsrätt 380 x
Offentlig rätt 380 x
Rättsvetenskap 380 x
SPIN 2007 varor och tjänster:
69.1 Juridiska tjänster
69.10 Juridiska tjänster
69.101 Advokatbyråtjänster
69.101.01 Advokatbyråtjänster inom det straffrättsliga området
69.101.02 Advokatbyråtjänster inom affärs- och handelsrätt
69.101.03 Advokatbyråtjänster inom arbetsrätt
69.101.04 Advokatbyråtjänster inom civilrätt
69.101.05 Advokatbyråtjänster avseende utarbetande av
rättshandlingar
69.101.06 Medlings- och förlikningstjänster
69.101.07 Exekutivauktionstjänster
69.101.08 Andra advokatbyråtjänster
69.102 Juridiska byråers tjänster
69.102.01 Juridiska byråers tjänster inom affärs- och
handelsrätt
69.102.02 Juridiska byråers tjänster inom civilrätt
69.102.03 Juridiska byråers övriga tjänster
69.103 Patentbyråtjänster m.m.

477

486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt
bostadsområde sen kväll 2008, procent

477

487 Anmälda brott 1950–2008

478
län

488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem
som hade högst respektive lägst frekvens 2008

478

489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478

490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd
1975–2008

479

491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480

492 Anmälda brott

481

493 Anmälda brott 2008, länsvis

481

494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade
personer

482

495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

483

496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

484

497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid
brottet och kön, 2008

Rättsväsende

485

498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

Sida Tabell nr/område i årsboken

486

499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och
huvudpåföljd 2008

487

500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som
återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488

501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som
återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare
lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

69.103.00 Juridiska tjänster rörande patent, upphovsrätt och
andra immateriella rättigheter
84.23 Tjänster avseende rättskipning
84.231 åklagartjänster
84.231.00 åklagartjänster
84.232 Domstolstjänster
84.232.00 Domstolstjänster
SNI 2007 Näringsgrenar.
84.23 Rättskipande myndigheter
84.231 Åklagarväsende
84.232 Domstolar
69.1 Juridiska konsultbyråer
69.10 Juridiska konsultbyråer
69.101 Advokatbyråer
69.102 Juridiska byråer m.m.
69.103 Patentbyråer m.m.

470

482 Rättsväsende

473

483 Återfall i brott

475

484 Brott mot enskilda personer

477

485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom
respektive åldersgrupp i befolkningen

489

502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt
intensivövervakning, nyintagna

489

503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård,
genomsnittligt antal personer

490

504 Omhändertaganden av berusade personer

490

505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491

506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492

507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492
.
493

508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.

493

510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493

511 Nådeansökningar

493

512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493

513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden

494

514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494

515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

509 Hovrätter, inkomna mål

De brottsliga verksamheterna, kriminalvård och polis ingår i SW7955
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Samhällsguiden 2007:
28. Lag och rätt
28.1 Rättshjälp
28.2 Skydd för hotade och förföljda personer – besöksförbud
28.3 Rättegång i brottmål
28.4 Påföljder för brott
28.5 Kriminalvård Till 7952-7956
28.6 Rättegång i tvistemål (civilmål)
28.7 Utmätning och annan exekution
28.8 Hittegods
28.9 Fullmakt och ombud
28.10 Överklagande av myndighetsbeslut
28.11 JO och JK
28.12 Ansvar för offentligt anställda
28.13 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
1. Familjen
1.1 Äktenskap
1.2 Ekonomi vid äktenskap
1.3 Äktenskapsskillnad
1.4 Sambor
1.5 Registrerat partnerskap
1.6 Födsel
1.7 Faderskap
1.8 Adoption
1.9 Vårdnad
1.10 Förmyndare
1.11 God man och förvaltare
1.12 Dödsfall
1.13 Begravning
1.14 Arv och testamente

1.15 Föräldrapenning och rätt till ledighet
1.16 Havandeskapspenning
1.17 Barnbidrag och flerbarnstillägg
1.18 Underhållsbidrag
1.19 Underhållsstöd
1.20 Adoptionskostnadsbidrag
1.21 Familjerådgivning
24. Individen och samhället
24.1 Våra fri- och rättigheter
24.2 Skydd mot diskriminering
24.3 FN-stadgan
24.4 Medborgarskap
24.5 Nationella minoriteter
24.6 Myndighet och förvaltarskap
24.7 Folkbokföring
24.8 Namnfrågor
24.9 Pass, nationellt identitetskort och andra identitetshandlingar
24.10 Personupplysning
24.11 Behandling av personuppgifter
24.12 Sveriges flagga
32. Försvara dig
Vart du vänder dig när du drabbats av ett beslut i samhället som du
anser är fel

35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)
sverige.se 2008:
Offentliga sektorn (Även på 652 )
SPIN 2007 varor och tjänster:
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
Förtroendevaldas delar av:
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR;
OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING:
84 Tjänster avseende offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring
84.1 Tjänster avseende offentlig förvaltning
84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

84.111 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och övergripande planering
84.111.01 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och normering
84.111.02 Tjänster avseende övergripande ekonomisk och
social planering
84.111.03 Tjänster avseende andra övergripande offentliga
administrativa tjänster
84.112 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.112.00 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.113 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
84.113.00 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
84.114 Tjänster avseende samhällelig informationsförsörjning
84.114.00 Tjänster avseende samhällelig
informationsförsörjning
84.115 Tjänster avseende personalförvaltning och andra
allmänna stödtjänster
84.115.01 Tjänster avseende personalförvaltning inom den
offentliga sektorn
84.115.02 Tjänster avseende allmänna stödtjänster inom den
offentliga sektorn, utom personalförvaltning
84.12 Tjänster avseende administration rörande regleringen av
vård-, utbildnings-, kulturinrättningar samt annan
samhällsservice, utom social trygghet
84.121 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.121.00 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning

84.122 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning, samt forskning
84.122.01 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning
84.122.02 Tjänster avseende administration av forskning
84.123 Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård
84.123.00 Tjänster avseende administration av hälso- och
sjukvård
84.124 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.124.00 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.125 Tjänster avseende administration av program för kultur,
miljö och boende m.m.
84.125.01 Tjänster avseende administration av
bostadsförsörjning och kommunal service
84.125.02 Tjänster avseende administration av fritids- och
kulturverksamhet samt inom det religiösa området
84.13 Tjänster avseende administration av näringslivsprogram
84.131 Tjänster avseende administration av
infrastrukturprogram
84.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
84.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och
kommunikationer
84.131.03 Tjänster avseende administration av
sektorövergripande näringslivsprogram
84.132 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.132.00 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.133 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad

84.133.00 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad
84.139 Tjänster avseende administration av andra
näringslivsprogram
84.139.01 Administrativa tjänster rörande ekonomi
84.139.02 Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar,
utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
84.139.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och
restaurangverksamhet
84.139.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn
84.2 Offentliga tjänster
84.21 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210.01 Tjänster avseende handläggning av internationella
ärenden (utom militärärenden och biståndsärenden) samt
ambassader och konsulat i utlandet
84.210.02 Tjänster avseende handläggning rörande militära
insatser
84.210.03 Tjänster avseende handläggning av biståndsärenden
84.22 Tjänster avseende totalförsvar.
84.23 Tjänster avseende rättskipning.
84.233 Tjänster avseende kriminalvård.
84.25 Brand- och räddningskårstjänster.
84.3 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring.

SNI 2007 Näringsgrenar.
Förtroendevaldas delar i:
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning:
84.1Förvaltningsmyndigheter
84.11 Övergripande förvaltningsmyndigheter
84.111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande
organ
84.112 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande
myndigheter
84.113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter
84.114 Informationsverk
84.115 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning
84.12 Myndigheter som administrerar vård, utbildning, kulturell
verksamhet och annan samhällsservice
84.121 Myndigheter som administrerar grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.122 Myndigheter som administrerar universitets- och
högskoleutbildning samt forskning
84.123 Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård
84.124 Myndigheter som administrerar social verksamhet
84.125 Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö,
boende
84.13 Myndigheter som administrerar näringslivsprogram
84.131 Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram
84.132 Myndigheter som administrerar program för jordbruk,
skogsbruk, jakt och fiske
84.133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram
84.139
Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram

84.2 Utrikesförvaltningen, försvaret, domstolar och
kriminalvårdsanstalter, polisen och brandförsvaret
84.21 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
84.210 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
99.0 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.00 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.000 Internationella organisationer, utländska ambassader
o.d.
6525-6529 Militära verksamheter:
84.22 Totalförsvaret
84.221 Militära försvaret
84.222 Centrala militära myndigheter
84.223 Civila försvaret och frivilligförsvaret

351 Sveriges riksdag (och motsvarande
utomlands).
Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)
sverige.se 2008:
Riksdagens överklagandenämnd (BN)
Sveriges Riksdag
Riksdagens revisorer
Utrikesnämnden
Från Riksdag och Departement (även 353)
Riksdagen
CPV 2003:
75111200-9 Lagstiftande tjänster.( Ingår i 351 och 354).
SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande
organ 796 (Bara del om lagstiftare o d)
SSYK 96 Yrken:
1110 (Högre ämbetsmän och) politiker
SPIN 2007 varor och tjänster: Enligt 35.

352 Kommun- och landstingsfullmäktige
(och motsvarande).

353 Sveriges regering (och motsvarande
utomlands).

Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

Libris/SAB:
O
Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

sverige.se 2008:
Sveriges kommuner (Även på 652)
Landsting (Även på 652)

sverige.se 2008:
Regeringen
Från Riksdag och Departement (även 351)
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringen och Regeringskansliet
Socialdepartementet
Statsrådsberedningen
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utrikesdepartementet

SSYK 96 Yrken:
1110 (Högre ämbetsmän och) politiker
SPIN 2007 varor och tjänster: Enligt 35.

SSYK 96 Yrken:
1110 (Högre ämbetsmän och) politiker
SPIN 2007 varor och tjänster: Enligt 35.

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU
o d).
Libris/SAB:
Obf Förenta nationerna (FN) (4 476) (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)
sverige.se 2008:
SverigeDirekt Uppgifter om EU
Nordiska rådets svenska delegation
OSSE:s parlamentariska församling, Svenska delegationen
Europaparlamentet
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK
Europeiska gemenskapernas domstol (även 34)
Förstainstansrätten (även 34)
Europeiska gemenskapernas kommission (Europeiska
kommissionen)
Europeiska ombudsmannen
Europeiska revisionsrätten
Europeiska unionens råd (Ministerrådet)
EU-upplysningen
CPV 2003:
75111200-9 Lagstiftande tjänster.( Ingår i 351 och 354).
SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande
organ 796 (Bara del om lagstiftare o d)

SSYK 96 Yrken:
1110 (Högre ämbetsmän och) politiker
SPIN 2007 varor och tjänster: Enligt 35.

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar.
Libris/SAB:
Ob.09Allmänt: politiska skrifter (321)
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar (37 005)
(Även till 32)
Oh Sociala frågor och socialpolitik (138 739)
(del om politiska krav)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning (294)
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden (7 282)
Oha Arbete och arbetsmarknad (48 272)
Ohc Bostäder (7 432)
Ohd Emigration och immigration (10 443)
Ohe Minoriteter (11 616)
Ohf Social omsorg (21 813)
Ohg Frivillig hjälpverksamhet (2 322)
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor (7 247)
Ohj Könsrollsfrågor (27 806)
Ohk Fritidsverksamhet (2 133)
Ohm Allmänna samlingslokaler (296)
Op Framtidsstudier (1 861)
Op- Särskilda länder och områden (415)
sverige.se 2008:
Centerpartiet (c)
Folkpartiet liberalerna (fp)
Kristdemokraterna (kd)
Miljöpartiet de gröna (mp)
Moderata samlingspartiet (m)

Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v)
EU-stafetten (EU 2004-Kommittén)
Statens Offentliga Utredningar, SOU
Stockholms Internationella Forum?
Se även 32.
CPV 2003:
91320000-3 Tjänster utförda av politiska organisationer.
SNI Antal arbetsställen 1998:
O 91320 Politiska partier och organisationer 770
SSYK 96 Yrken:
1110 (Högre ämbetsmän och) politiker
SPIN 2007 varor och tjänster:
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
94.92 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer
94.920 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer
94.920.00 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer
Politikers delar av
O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR;
OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING:

84 Tjänster avseende offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring
84.1 Tjänster avseende offentlig förvaltning
84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning
84.111 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och övergripande planering
84.111.01 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och normering
84.111.02 Tjänster avseende övergripande ekonomisk och
social planering
84.111.03 Tjänster avseende andra övergripande offentliga
administrativa tjänster
84.112 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.112.00 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.113 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
84.113.00 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
84.114 Tjänster avseende samhällelig informationsförsörjning
84.114.00 Tjänster avseende samhällelig
informationsförsörjning
84.115 Tjänster avseende personalförvaltning och andra
allmänna stödtjänster
84.115.01 Tjänster avseende personalförvaltning inom den
offentliga sektorn
84.115.02 Tjänster avseende allmänna stödtjänster inom den
offentliga sektorn, utom personalförvaltning
84.12 Tjänster avseende administration rörande regleringen av
vård-, utbildnings-, kulturinrättningar samt annan
samhällsservice, utom social trygghet

84.121 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.121.00 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.122 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning, samt forskning
84.122.01 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning
84.122.02 Tjänster avseende administration av forskning
84.123 Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård
84.123.00 Tjänster avseende administration av hälso- och
sjukvård
84.124 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.124.00 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.125 Tjänster avseende administration av program för kultur,
miljö och boende m.m.
84.125.01 Tjänster avseende administration av
bostadsförsörjning och kommunal service
84.125.02 Tjänster avseende administration av fritids- och
kulturverksamhet samt inom det religiösa området
84.13 Tjänster avseende administration av näringslivsprogram
84.131 Tjänster avseende administration av
infrastrukturprogram
84.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
84.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och
kommunikationer
84.131.03 Tjänster avseende administration av
sektorövergripande näringslivsprogram

84.132 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.132.00 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.133 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad
84.133.00 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad
84.139 Tjänster avseende administration av andra
näringslivsprogram
84.139.01 Administrativa tjänster rörande ekonomi
84.139.02 Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar,
utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
84.139.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och
restaurangverksamhet
84.139.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn
84.2 Offentliga tjänster
84.21 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210.01 Tjänster avseende handläggning av internationella
ärenden (utom militärärenden och biståndsärenden) samt
ambassader och konsulat i utlandet
84.210.02 Tjänster avseende handläggning rörande militära
insatser
84.210.03 Tjänster avseende handläggning av biståndsärenden
84.22 Tjänster avseende totalförsvar.
84.23 Tjänster avseende rättskipning.
84.233 Tjänster avseende kriminalvård.
84.25 Brand- och räddningskårstjänster.
84.3 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring.

SNI 2007 Näringsgrenar.
36...om individernas kroppsliga förhållanden.
37...om utbildning o d.
38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
94.92 Politiska partier och organisationer
94.920 Politiska partier och organisationer
Politikers delar i:
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning:
84.1Förvaltningsmyndigheter
84.11 Övergripande förvaltningsmyndigheter
84.111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande
organ
84.112 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande
myndigheter
84.113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter
84.114 Informationsverk
84.115 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning
84.12 Myndigheter som administrerar vård, utbildning, kulturell
verksamhet och annan samhällsservice
84.121 Myndigheter som administrerar grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.122 Myndigheter som administrerar universitets- och
högskoleutbildning samt forskning
84.123 Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård
84.124 Myndigheter som administrerar social verksamhet

84.125 Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö,
boende
84.13 Myndigheter som administrerar näringslivsprogram
84.131 Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram
84.132 Myndigheter som administrerar program för jordbruk,
skogsbruk, jakt och fiske
84.133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram
84.139
Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram
84.2 Utrikesförvaltningen, försvaret, domstolar och
kriminalvårdsanstalter, polisen och brandförsvaret
84.21 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
84.210 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
99.0 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.00 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.000 Internationella organisationer, utländska ambassader
o.d.
6525-6529 Militära verksamheter:
84.22 Totalförsvaret
84.221 Militära försvaret
84.222 Centrala militära myndigheter
84.223 Civila försvaret och frivilligförsvaret

36 Politiska krav och politiska planeringar.
Om individernas kroppsliga förhållanden.
Libris/SAB:
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

37 Politiska krav och politiska planeringar.
Om utbildning o d.
Libris/SAB:
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )

38 Politiska krav och politiska planeringar.
Om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
Libris/SAB:
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av
001-999 )

39 Politiska krav och politiska planeringar.
Om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
Libris/SAB:
(390-399: DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av
001-9 99 )

4 Sambandsforskningsverksamheter.
(Finns ej i SAB, DC, DK.)
40 Systemvetenskap. Infostruktur.
41-49. Samband o samordning mellan olika verksamheter.
SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

40 Systemvetenskap. Infostruktur.
Forskningsämnen enligt SCB:
1331 Informatik, data- och systemvetenskap
SUN 2000 Utbildningar:
481a Systemvetenskap och programvaruteknik
Data och systemvetenskap 481 a
Datavetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning 481 a
Informatik (informationssystem) 481 a
Informatik och systemvetenskap 481 a
Programmering 481 a
Programvaruteknik 481 a
Systemvetenskap 481 a

41-49 Samband och samordning mellan
olika verksamheter.

5 Naturforsknings- och
matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap.
Libris/SAB:
U
Naturvetenskap (206667)
U(x) Naturvetenskapliga lexikon (471)
U:b Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga
institutioner (575)
U:d Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära (1 681)
U:k Naturvetenskapens historia (2 110)
U:oa Naturvetenskapens sociologi (125)
U.02 Allmän instrumentlära (429)
(DC 50)
sverige.se 2008:
Naturhistoriska riksmuseet (Även på 739 )
SNI Antal arbetsställen 1998:
K 73101 Naturvetenskapl. FoU-institutioner 259
SUN 2000 Utbildningar:
440z Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning
449z Fysik, kemi och geovetenskap, övrig/ospecificerad
utbildning

51 Matematik

SSYK 96 Yrken:
2121 Matematiker

Libris/SAB:
T
Matematik (44887)
Ta Matematik: allmänt (15 967)
Tb Aritmetik (251)
Tc Algebra (5 390)
Td Analys (8 830)
Te Geometri (4 026)
Tf Mått, mål och vikt (403)
Th Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik (10 358)
(DC, DK 51)

SUN 2000 Utbildningar:
460z Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning
461z Matematik
469z Matematik/naturvetenskap, övrig/ospec utbildning
Matematik/tillämpad matematik 461 z
Optimeringslära 461 z
Matematisk statistik 462 z

sverige.se 2008:
Institutet för tillämpad matematik ITM
Svenska matematikerförbundet
Forskningsämnen enligt SCB:
140 Matematik
1401 Algebra, geometri och analys
Häri ingår (exempel):
Matematisk logik
1402 Tillämpad matematik
Häri ingår (exempel):
Matematisk statistik
Numerisk analys
Optimeringslära
Teoretisk datalogi
1409 Övrig matematik

52 Astronomi, rymdforskning
Libris/SAB:
Ua Astronomi (9 739)
(DC, DK 52)
sverige.se 2008:
Rymdstyrelsen
Institutet för rymdfysik IRF
Kartografiska sällskapet
Svenska astronomiska sällskapet
Svenska rymdaktiebolaget
Forskningsämnen enligt SCB:
1505 Astronomi och astrofysik
SSYK 96 Yrken:
2111 (Fysiker och) astronomer
SUN 2000 Utbildningar:
Astronomi 441 z

53 Fysik o d
Libris/SAB:
Uc Fysik och kemi (45 566) (del om fysik)
(DC, DK 53)
Forskningsämnen enligt SCB:
150 Fysik
1501 Elementarpartikelfysik
1502 Kärnfysik
1503 Atom- och molekylfysik
1504 Kondenserade materiens fysik
1505 (Astronomi och astrofysik ) till omr52
1506 Geokosmofysik och plasmafysik
1509 Övrig fysik
SSYK 96 Yrken:
2111 Fysiker( och astronomer)
SUN 2000 Utbildningar:
441z Fysik

54 Kemi o d

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

Libris/SAB:
Uc Fysik och kemi (45 566) (del om kemi)
(DC, DK 54)

Libris/SAB:
Ub Geofysik (16 112)
Ud Geologi och paleontologi (25 673) (paleontologi till 56)
(DC, DK 55)

Forskningsämnen enligt SCB:
151 Kemi
1511 Teoretisk kemi
1512 Fysikalisk kemi
1513 Analytisk kemi
1514 Molekylär biofysik
1515 Oorganisk kemi
1516 Organisk kemi
1517 Biokemi
1518 Miljökemi
1519 Övrig kemi
SSYK 96 Yrken:
2113 Kemister
SUN 2000 Utbildningar:
442z Kemi
Oorganisk kemi 442 z
Organisk kemi 442 z

sverige.se 2008:
SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Sveriges geologiska undersökning, SGU
Polarforskningssekreteriatet
Geologiska Föreningen
Internationella meteorologiska institutet i Stockholm
Svenska geofysiska föreningen
Forskningsämnen enligt SCB:
153 Geovetenskap
1531 Endogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Berggrundsgeologi och petrologi
Fasta jordens fysik
Mineralvetenskap
1532 Exogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Exogen geokemi
Historisk geologi och paleontologi. Paleontologi till omr 56
Kvartärgeologi
Naturgeografi
Sedimentologi
1533 Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap
Häri ingår (exempel):

Hydrologi
Klimatologi
Meteorologi
Oceanografi
1539 Övrig geovetenskap
SSYK 96 Yrken:
2112 Meteorologer
2114 Geologer, geofysiker m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
443z Geovetenskap och naturgeografi
Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap 443 z
Geofysik 443 z
Geografi 443 z
Geologi 443 z
Geovetenskap 443 z
Geovetenskap/naturgeografi 443 z
Hydrologi 443 z
Marin geologi 443 z
Meteorologi 443 z
Naturgeografi 443 z
Oceanografi 443 z
Tillämpad geofysik 443 z
Tillämpad geologi 443 z

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Geografiska uppgifter
Sida Tabell nr/område i årsboken
9

1 Geografiska uppgifter

10

2 Öar i Sverige

12

3 Kust och stränder i Sverige

14

4 Berg, sjöar och öar i Sverige, karta

15

5 Land och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 jan 2009, km2.

20

6 Kust och stränder, länsvis, km

20

7 Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

56 Paleontologi, arkeologi o d
Libris/SAB:
J
Arkeologi (56863)
J(x) Arkeologiska lexikon (129)
J:bf Arkeologiska institutioner (541)
J:dd Arkeologisk metodlära (2 108)
J:k Arkeologins historia (458)
J:oe Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän
fornminneslagstiftning (42)
J.0 Allmän arkeologi: särskilda aspekter (1 312)
J.
Allmän arkeologi: särskilda perioder (1 900)
Ja
Europa (allmän och klassisk arkeologi) (15 929)
Jb Norden: allmänt (1 431)
Jc
Sverige (9 033)
Jd Övriga Norden (2 361)
Je
Brittiska öarna (Storbritannien) (2 318)
Jf
Mellaneuropa (4 255)
Jg Nederländerna, Belgien och Luxemburg (351)
Jh Schweiz (406)
Ji
Italien (exkl klassisk arkeologi) (887)
Jj
Frankrike (915)
Jk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (611)
Jl
Portugal (77)
Jm Östeuropa (2 331)
Jn Balkanhalvön (995)
Jo Asien (6 918)
Jp Afrika (4 024)
Jq Amerika (2 666)
Jr
Australien och Oceanien (179)

Js
Polarländerna (129)
Ud Geologi och paleontologi (25 673) (geologi till 55)
(DC 56 mm, DK56, 902-904)
sverige.se 2008:
Svenska arkelogiska samfundet
Forskningsämnen enligt SCB:
1112 Arkeologiämnen
Häri ingår (exempel):
Historisk osteologi
1532 del. Historisk geologi och paleontologi. Paleontologi till omr 56
SSYK 96 Yrken:
2442 (Sociologer,) arkeologer m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
225b Arkeologi
225x Annan utbildning inom (historia och) arkeologi
Arkeologi 225 b
Medeltidsarkeologi 225 b

57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet.
Libris/SAB:
Ue Biologi (31 020)
Uh Miljöfrågor och naturskydd (31 586) (vetenskap till 57, för
övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57)
Forskningsämnen enligt SCB för områdena 57-59:
152 Biologi
1521 Terrestisk, limnisk och marin ekologi
Häri ingår (exempel):
Beteendeekologi
Etologi
1522 Organismbiologi
Häri ingår (exempel):
Mikrobiologi
Systematik och fylogeni
Utvecklingsbiologi
Växtfysiologi
Zoofysiologi
1523 Cell- och molekylärbiologi
Häri ingår (exempel):
Immunologi
Molekylär genetik
Neurobiologi
1529 Övrig biologi

SSYK 96 Yrken:
2211 Biologer
SUN 2000 Utbildningar:
420z Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning
421a Biologi. Del. Även 61.
421b Biokemi, toxikologi, farmakologi, nutrition
421x Annan utbildning i biologi och biokemi
422z Miljövetenskap
429z Biologi och miljövetenskap, övrig/ospec utbildning
Biologi 421 a
Marin biologi 421 a
Molekylärbiologi 421 a
Biokemi 421 b
Ekologi 422 z
Ekologi och miljövård 422 z
Humanekologi 422 z
Miljövetenskap 422 z

58 Botanik.

59 Zoologi

Libris/SAB:
Uf Botanik (25 312)
(DC, DK 58)

Libris/SAB:
Ug Zoologi (30 173)
(DC, DK 59)

Forskningsämnen enligt SCB:
Se område 57

Forskningsämnen enligt SCB:
Se område 57.

6 Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.

60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska
verksamheter
Libris/SAB:
Kv Allmän ekonomisk historia (22 409) (även till 93-99)
Kv. Särskilda historiska perioder (2 616)
Kv- Särskilda länder och områden (18 600)
(DC 60. DK 6(091) )
Forskningsämnen enligt SCB:
1113.del Ekonomisk historia. Även 93-99

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter,
räddning o d. Veterinärverksamheter.
Innehållet i SW-område 61.
611
612
613
614

Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning,
sjukvårdsorganisation od
615 Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
615 A
Farmakologi, läkemedelsforkning.
615 B
Allmänna sjukvårdverksamheter.
615 C
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
615 D
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska
vårdavd., barnavd., långvård o d
615 E
Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av
utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F
Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
terapi od
615 G
Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616
Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
infektionssjukdomar o d.
616 A
Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
616 B
Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) .
6161 Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 Andningsorganens sjukdomar.

6163 Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar,
lymfatiska system o d.
6165 Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala
sjukdomar.
6168 Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
Psykiatri.
6169 Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma
sjukdomar.
617 Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
öron- näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d.
6171/6175 Kirurgiläkare.
6176 Tandläkare.
6177/6178 Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik.
Otorinolaryngologi.
6179 Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
av nyfödda o d
619 Veterinärverksamheter o d

Libris/SAB:
Ps
V
V(x)
V:b
V:d
V:k

Brandteknik och brandväsen (1 278) (räddningstjänst till 61)
Medicin (129004)
Medicinska lexikon (579)
Medicinsk forskning och medicinska institutioner (364)
Medicinens filosofi och metodlära (1 451)
Medicinhistoria (5 479)

V:oa
V:oe
V:oi
Va
Vb
Vc
Vd
Ve
Vf
Vg
Vh
Vi
Vj
Vk
Vl
Vm
Vn
Vna
Vnb
Vnd
Vo
Vp
VpVpa
Vpb
Vpd
Vpe
Vpf
Vpg
Vph

Allmänt: medicinsk sociologi (639)
Allmänt: medicinlagstiftning (87)
Allmänt: medicinstatistik (82)
Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl ickekliniska discipliner (4 449)
Anatomi (2 668)
Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi (7 064)
Farmakologi (4 783)
Allmän medicin (30 765)
Kirurgi och anestesi (4 853)
Gynekologi och andrologi (3 848)
Pediatrik (3 043)
Oftalmologi (ögat) (1 392)
Otorinolaryngologi (1 779)
Odontologi (3 362)
Psykiatri (17 850)
Terapimetoder (4 950)
Samhällsmedicin, hygien, sexologi (17 538)
Samhällsmedicin och socialmedicin (6 594)
Hygien (4 721)
Sexologi (5 477)
Rättsmedicin (278)
Hälso- och sjukvård (22 152)
Särskilda länder och områden (6 144)
Sjukvårdsekonomi (1 202)
Sjukvårdsadministration och -organisation (2 862)
Sjukvårdspersonal (3 550)
Sjukvårdslokaler och -utrustning (1 095)
Sjukvårdsarbete (211)
Omvårdnad (4 475)
Primärvård (1 500)

Vpj Akutvård (1 240)
Vpk Intensivvård (327)
Vpl Långvård (245)
Vpm Palliativ vård (639)
Vs Geriatrik (1 417)
Vt Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin (40)
Vu Idrottsmedicin (499)
Vx Militärmedicin (908)
(DC 61, 636. DK 61)

sverige.se 2008:
Socialstyrelsen (Även på 7951)
Karolinska institutet
Folkhälsoinstitutet
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Alkoholkommittén
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV
Kemikalieinspektionen
Strålskyddsinstitut, statens, SSI
Medicinsk-etiska råd, statens, SMER
Handikappinstitutet
Handikappombudsmannen (Även på 7951)
Smittskyddsinstitutet SMI
Räddningsverk,Statens SRV
Röda Korset
Rättsmedicinalverket RMV
Läkemedelsverket LV
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug
Monitoring.
Apoteket AB (Även på 653)
Giftinformationscentralen, GIC

Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
Veterinära ansvarsnämnden
Centrala försöksdjursnämnden
Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholprofilen (även 7951)
Apotekarsocieteten
Cancerfonden
Cancerföringen i Stockholm
De Handikappades Riksförbund DHR
Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Hjärt-Lungfonden
Institutet för psykosocial miljömedicin IPM
SBL, Vaccin AB
SOS Alarm AB
Spri
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, Statens, SBU
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
Svenska Brandförsvarsföreningen
Svenska föreningen för psykisk hälsa SFPH
Svenska Läkaresällskapet SLS
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Steriliseringsersättningsnämnden
Provinsialläkarstiftelsen
Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund
Asperger Center
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaypplysning, CAN
Etik i vården
Familjemedicinska Institutet, Fammi

Ge blod.nu
Handikappåret 2003
Hivaktuellt
Infomedica
Kondom.nu (även 7911)
Krisberedskapsmyndigheten
Lafa, Landstinget förebygger aids
Livsviktigt
Läkemedelsförmånsnämnden
Mobilisering mot narkotika, MOB (även 7951)
P-piller.nu
Suntliv.nu
Vårdguiden
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa
Synskadades riksförbund

Forskningsämnen enligt SCB:
233 Hälso- och sjukvård i samhället.
2331 Hälso- och sjukvård i samhället
237 Vårdvetenskap .
2371 Arbetsterapi.
2372 Medicinsk laboratorievetenskap.
2373 Omvårdnad. Till 61+64+7951
2374 Sjukgymnastik/fysioterapi.
2375 Social omsorg/socialpedagogik. Till 61+ 64+7951
2376 Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet.
Till 61+64+7951
18 MEDICIN
180 Kirurgi
1801 Anestesiologi och intensivvård

Häri ingår (exempel):
Anestesiologi
Intensivvård
Katastrofmedicin
Traumatologi
1802 Kirurgisk forskning
Häri ingår (exempel):
Endokrin kirurgi
Handkirurgi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Ortopedi
Otoneurologi
Pediatrisk kirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Transplantationskirurgi
Urologi och andrologi
1803 Obstetrik och kvinnosjukdomar
1804 Onkologi
Häri ingår (exempel):
Klinisk onkologi
1805 Otorhinolaryngologi
Häri ingår (exempel):
Audiologi
Logopedi och foniatrik
181 Morfologi
1811 Cellbiologi
1812 Morfologi
Häri ingår (exempel):

Anatomi
Biomaterial
Histologi
Tumörbiologi
1813 Patologi
Häri ingår (exempel):
Patologi
Rättsmedicin
182 Medicin
1821 Dermatologi och venerologi
1822 Genetisk forskning
Häri ingår (exempel):
Klinisk genetik
Medicinsk genetik
Molekylärbiologi
1823 Invärtesmedicin
Häri ingår (exempel):
Endokrinologi
Gastroenterol
Geriatrik och medicinsk gerontologi
Hematologi
Kardiologi
Lungsjukdomar
Neurologi
Njursjukdomar
Pediatrisk medicin
Prenatal- och perinatalforskning
Reumatologi
183 Fysiologi och farmakologi
1831 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):

Farmakologi
Klinisk farmakologi
Toxikologi
1832 Fysiologi
Häri ingår (exempel):
Fysiologi
Klinisk fysiologi
Medicinsk informatik
Medicinsk teknik
Neurobiologi
Neurofysiologi
Näringslära
1833 Oftalmologi
1834 Radiologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Diagnostisk radiologi
Medicinsk radiofysik
Strålningsbiologi
184 Socialmedicin
1841 Folkhälsomedicinska forskningsområden
Häri ingår (exempel):
Allmänmedicin
Arbetsfysiologi
Epidemiologi
Folkhälsovetenskap
Miljömedicin
Samhällsmedicin
Socialmedicin
Yrkesmedicin
185 Mikrobiologi
1851 Immunologi

Häri ingår (exempel):
Allergologi
Immungenetik
Immunologi
Klinisk immunologi
1852 Mikrobiologi
Häri ingår (exempel):
Bakteriologi
Klinisk bakteriologi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk virologi
Medicinsk mikrobiologi
Virologi
1853 Infektionssjukdomar
186 Kemi
1861 Kemi
Häri ingår (exempel):
Biokemi
Klinisk kemi
Neurokemi
Rättskemi
187 Psykiatri
1871 Psykiatri
Häri ingår (exempel):
Barn- och ungdomspsykiatri
Beroendelära
Psykiatri
19 ODONTOLOGI
190-192 Odontologi
1901 Biokemi

1902 Biomaterial
Häri ingår (exempel):
Dentala material
1903 Cariologi
1904 Cell- och molekylärbiologi
1905 Endodonti
1906 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Farmakologi
Toxikologi
1907 Fysiologi
Häri ingår (exempel):
Klinisk oral fysiologi
1908 Gerodontologi
1911 Kirurgisk forskning
Häri ingår (exempel):
Oral kirurgi
1912 Morfologi
Häri ingår (exempel):
Anatomi och histologi
1913 Odontologisk beteendevetenskap
1914 Oral mikrobiologi
1915 Oral patologi och rättsodontologi
1916 Oral protetik
1917 Ortodonti
1918 Parodontologi
Häri ingår (exempel):
Inflammationsforskning
Vävnadsregeneration
1921 Pedodonti
1922 Radiologisk forskning

Häri ingår (exempel):
Oral radiologi
1929 Övrig odontologi
21 FARMACI
210-211 Farmaci
2101 Biofarmaci
2102 Biologisk beroendeforskning
2103 Farmaceutisk biokemi
Häri ingår (exempel):
Läkemedelsmetabolism
2104 Farmaceutisk farmakologi
2105 Farmaceutisk kemi
Häri ingår (exempel):
Analytisk farmaceutisk kemi
Fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
Organisk farmaceutisk kemi
2106 Farmaceutisk mikrobiologi
2107 Toxikologi
2108 Farmakognosi
2111 Galenisk farmaci
2112 Samhällsfarmaci
2119 Övrig farmaci
22 VETERINÄRMEDICIN
220-221 Veterinärmedicin
2201 Biokemi och klinisk kemi
2202 Cellbiologi och genomforskning
Häri ingår (exempel):
Sjukdomsgenetik
2203 Husdjurens etologi

2204 Farmakologisk forskning
Häri ingår (exempel):
Farmakologi
Toxikologi
2205 Fysiologi och näringslära
2206 Husdjurshygien
2207 Kirurgi
2208 Livsmedelshygien
2211 Medicin
Häri ingår (exempel):
Icke idisslare
Idisslare
2212 Mikrobiologi och immunologi
2213 Morfologi
2214 Obstetrik och gynekologi
2215 Patologi
2216 Radiologi
2217 Veterinärmedicinsk epidemiologi
2219 Övrig veterinärmedicin

CPV 2003:
85000000-9
85100000-0
85110000-3
85111000-0
85111100-1
85111200-2
85111300-3
85111320-9
85111400-4
85111500-5

Hälso- och sjukvård samt socialvård.
Hälsovårdstjänster.
Sjukhustjänster och tillhörande tjänster.
Sjukhustjänster.
Kirurgisk sjukhusvård.
Läkarvård på sjukhus.
Gynekologisk sjukhusvård.
Förlossningsvård.
Sjukhusrehabilitering.
Mentalvård på sjukhus.

85111600-6
85111700-7
85111800-8
85112000-7
85112100-8
85120000-6
85121000-3
85121100-4
85121110-7
85121200-5
85121300-6
85130000-9
85131000-6
85131100-7
85131110-0
85140000-2
85141000-9
85141100-0
85141200-1
85141210-4
85141211-1
85141212-8
85141220-7
85142000-6
85142100-7
85142200-8
85142300-9
85142400-0
85143000-3
85144000-0
85144100-1

Ortopediska tjänster.
Syrgasbehandling.
Patologiska tjänster.
Stödtjänster på sjukhus.
Leverans av sänglinne till sjukhus.
Läkarvård och tillhörande tjänster.
Läkarmottagningstjänster.
Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare.
Tjänster utförda av allmänpraktiserande barnläkare.
Medicinska specialisttjänster.
Kirurgiska specialisttjänster.
Tandläkarvård och tillhörande tjänster.
Tandläkarvård.
Tandreglering.
Tandregleringskirurgi.
Diverse hälsovård.
Tjänster utförda av vårdpersonal.
Barnmorsketjänster.
Sjukskötersketjänster.
Vård i hemmet.
Dialys i hemmet.
Dialystjänster.
Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor.
Paramedicinska tjänster.
Sjukgymnasttjänster.
Homeopatiska tjänster.
Hygientjänster.
Hemleverans av inkontinensprodukter.
Ambulanstjänster.
Patientvård på sjukhus eller i hemmet.
Patientvård i hemmet.

85145000-7
85146000-4
85146100-5
85146200-6
85147000-1
85148000-8
85149000-5

Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier.
Tjänster utförda av blodbanker.
Tjänster utförda av spermabanker.
Tjänster utförda av organbanker.
Företagshälsovård.
Medicinsk analys.
Farmaceutiska tjänster.

85200000-1

Veterinärstjänster.

85300000-2

Socialvård och tillhörande tjänster. Ingår i 7951
Sociologi. Socialvård. Kriminologi.

75250000-3
75251000-0
75251100-1
75251110-4
75251120-7
75252000-7

Brandkårs- och räddningstjänster.
Brandkårstjänster.
Brandsläckning.
Brandskyddstjänster.
Bekämpning av skogsbränder.
Räddningstjänster.

93700000-5
93710000-8
93711000-5
93711100-6
93711110-9
93711200-7
93712000-2

Begravnings- och tillhörande tjänster.
Begravningstjänster.
Kyrkogårdstjänster och kremering.
Kyrkogårdstjänster.
Underhåll av kyrkogårdar.
Kremeringstjänster.
Begravningstjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 73103
L 75123
L 75250
N 85110
N 85120
N 85130
N 85140
N 85200
O 93030

Medicinska FoU-institutioner 782
Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86
Brandförsvaret 861
Slutenvårdskliniker, sjukhem 909
Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168
Tandläkarmottagningar 3731
Andra enheter f hälso- o sjukvård 6293
Veterinärkliniker 813
Begravningsbyråer m.m. 642

SSYK 96 Yrken:
1228
1318
2212
2221
2222
2223
2224
2225
2229
2231
2232
2233
2234
2235
2236
3134
3151
3152
3221

Verksamhetschefer inom vård (och omsorg)
Chefer för mindre enheter inom vård (och omsorg)
Farmakologer m.fl.
Läkare
Tandläkare
Veterinärer
Apotekare
Logopeder
Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister
Barnmorskor
Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning
Akutsjuksköterskor m.fl.
Barnsjuksköterskor
Distriktssköterskor
Andra sjuksköterskor med särskild kompetens
Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker
(Byggnads- och) brandinspektörer
Säkerhetsinspektörer m.fl.
Arbetsterapeuter

3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3231
3232
3233
3234
3235
3239
3240
5131
5132
5133
5134
5135
5139
5142
5151

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl.
Dietister
Optiker
Tandhygienister
Sjukgymnaster m.fl.
Djursjukvårdare
Receptarier
Övriga terapeuter
Sjuksköterskor, medicin/kirurgi
Operationssjuksköterskor
Geriatriksjuksköterskor
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Röntgensjuksköterskor
Övriga sjuksköterskor
Biomedicinska analytiker
Barnskötare m.fl.
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
Skötare och vårdare
Tandsköterskor
Övrig vård- och omsorgspersonal
Begravningsentreprenörer
Brandmän

SUN 2000 Utbildningar:
720z Hälso- och sjukvård, allmän utbildning
Folkhälsovetenskap 720 z
Hälsa och samhälle 720 z
Hälso- och sjukvårdsutveckling 720 z
Hälsopedagogik 720 z
Internationell hälsa 720 z

721a Läkarutbildning
721b Läkarutbildning – inklusive fullgjord allmän tjänstgöring
(AT)
721c Läkarutbildning – specialistkomp. inom kirurgi, anestesio intensivvård
721d Läkarutbildning – specialistkomp. inom invärtes medicin
721e Läkarutbildning – specialistkomp. inom barnmedicin
721f Läkarutbildning – specialistkomp. inom geriatrik
721g Läkarutbildning – specialistkomp. inom allmänmedicin
721h Läkarutbildning – specialistkomp. inom psykiatri
721i Läkarutbildning – specialistkomp. inom radiologi
721j Läkarutbildning – kliniska laboratoriespecialiteter
721k Läkarutbildning – annan specialistkompetens
721x Annan utbildning inom medicin
Biomedicin / medicinsk vetenskap 721 _
Klinisk medicin 721 _
Medicin 721 _
Preklinisk medicin 721 _
Läkarutbildning 721 a
Läkarutbildning inkl fullgjord AT-tjänstgöring 721 b
Läkarutbildning, spec anestesi och intensivvård 721 c
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskirurgi 721 c
Läkarutbildning, spec gynekologisk onkologi 721 c
Läkarutbildning, spec handkirurgi 721 c
Läkarutbildning, spec kirurgi 721 c
Läkarutbildning, spec neurokirurgi 721 c
Läkarutbildning, spec obstetrik och gynekologi 721 c
Läkarutbildning, spec ortopedi 721 c
Läkarutbildning, spec plastikkirurgi 721 c
Läkarutbildning, spec röst- o talrubbningar 721 c
Läkarutbildning, spec thoraxkirurgi 721 c

Läkarutbildning, spec urologi 721 c
Läkarutbildning, spec ögonsjukdomar 721 c
Läkarutbildning, spec öron-, näs-, halssjukdomar 721 c
Läkarutbildning, spec allergisjukdomar 721 d
Läkarutbildning, spec endokrinologi/diabetologi 721 d
Läkarutbildning, spec hematologi 721 d
Läkarutbildning, spec internmedicin 721 d
Läkarutbildning, spec kardiologi 721 d
Läkarutbildning, spec lungsjukdomar 721 d
Läkarutbildning, spec medicinsk gastroenterologi 721 d
Läkarutbildning, spec medicinska njursjukdomar 721 d
Läkarutbildning, spec reumatologi 721 d
Läkarutbildning, spec yrkes- och miljömedicin 721 d
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsallergologi 721 e
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskardiologi 721 e
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsmedicin 721 e
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsneurologi 721 e
Läkarutbildning, spec neonatologi 721 e
Läkarutbildning, spec geriatrik 721 f
Läkarutbildning, spec allmänmedicin 721 g
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomspsykiatri 721 h
Läkarutbildning, spec psykiatri 721 h
Läkarutbildning, spec rättspsykiatri 721 h
Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsradiologi 721 i
Läkarutbildning, spec medicinsk radiologi 721 i
Läkarutbildning, spec neuroradilogi 721 i
Läkarutbildning, kliniska laboratoriespecialiteter 721 j
Läkarutbildning, spec företagshälsovård 721 k
Läkarutbildning, spec hud- o könssjukdomar 721 k
Läkarutbildning, spec infektionssjukdomar 721 k
Läkarutbildning, spec klinisk näringslära 721 k

Läkarutbildning, spec neurologi 721 k
Läkarutbildning, spec nukleärmedicin 721 k
Läkarutbildning, spec onkologi 721 k
Läkarutbildning, spec rehabiliteringsmedicin 721 k
Läkarutbildning, spec skolhälsovård 721 k
Läkarutbildning, spec smärtlindring 721 k
Läkarutbildning, spec socialmedicin 721 k
723a Sjuksköterskeutbildning – grundutbildning
723b Sjuksköterskeutbildning – allmän hälso- och sjukvård
723c Sjuksköterskeutbildning – anestesi, intensivvård,
akut/olycksfall, operation
723d Sjuksköterskeutbildning – barn och ungdom
723e Sjuksköterskeutbildning – geriatrisk vård
723f Sjuksköterskeutbildning – psykiatrisk vård
723g Sjuksköterskeutbildning – distriktssköterskeverksamhet
723h Sjuksköterskeutbildning – barnmorskeverksamhet
723i Sjuksköterskeutbildning – diagnostisk radiologi och
onkologi
723j Sjuksköterskeutbildning – annan specialisering
723m Annan omvårdnadsutbildning – allmän vård och omsorg
723n Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot sjukvård
723o Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot
psykiatrisk vård
723p Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot
äldreomsorg
723q Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiskt
utvecklingsstörda
723r Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot
funktionshindrade
723s Annan omvårdnadsutbildning – övriga inriktningar

723x Annan utbildning inom omvårdnad
Sjuksköterskeutbildning 723 a
Sjuksköterskeutbildning, allmän hälso- o sjukvård 723 b
Sjuksköterskeutbildning, medicin och kirurgi 723 b
Sjuksköterskeutbildning, onkologisk omvårdnad 723 b
Operationsassistentutbildning 723 c
Sjuksköterskeutbildning, akut o olycksfallsvård 723 c
Sjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård 723 c
Sjuksköterskeutbildning, anestesi- o intensivvård 723 c
Sjuksköterskeutbildning, operationssjukvård 723 c
Sjuksköterskeutbildning, omvårdnad barn o ungd. 723 d
Sjuksköterskeutbildning, geriatrisk vård 723 e
Sjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård 723 f
Sjuksköterskeutbildning, distriktssköterska 723 g
Sjuksköterskeutbildning, öppen hälso- o sjukvård 723 g
Barnmorskeexamen 723 h
Sjuksköterskeutbildning, barnmorskeverksamhet 723 h
Sjuksköterskeutbildning, obstetrik o gynekologi 723 h
Sjuksköterskeutbildning, diagnostisk radiologi 723 i
Sjuksköterskeutbildning, onkologi 723 i
Oftalmologassistentutbildning 723 j
Ortoptistutbildning 723 j
Sjuksköterskeutbildning, ögonsjukvård 723 j
Omvårdnad; allmän vård och omsorg 723 m
Social service och omvårdnad; omvårdnad 723 m
Omvårdnad; (hälso- och) sjukvård 723 n
Undersköterskeutbildning, äldre 723 n
Vårdutbildning; hälso- och sjukvård 723 n
Omvårdnad; psykiatri 723 o
Vårdutbildning; psykiatrisk vård 723 o
Omvårdnad; äldreomsorg 723 p

Äldreomsorg; omvårdnad 723 p
Omvårdnad; psykiskt utvecklingsstörda 723 q
Vårdutbildning; omsorg psykiskt utv.störda 723 q
Omvårdnad; funktionshindrade 723 r
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 723 x
724a Tandläkarutbildning
724b Tandläkarutbildning inkl. specialisering
724c Tandhygienistutbildning
724d Tandsköterskeutbildning
724e Tandteknikerutbildning
724x Annan utbildning inom tandvård
Klinisk odontologi 724 _
Odontologi 724 _
Odontologisk profylaktik 724 _
Tandteknik 724 _
Tandläkarutbildning 724 a
Tandläkarutbildning inkl. specialisering 724 b
Tandhygienistutbildning 724 c
Omvårdnad; tandvård 724 d
Tandsköterskeutbildning 724 d
Tandteknikerutbildning 724 e
725a Optikerutbildning
725b Audionomutbildning, hörselvårdsutbildning
725c Ortopedingenjörsutbildning
725d Biomedicinsk analytikerutbildning
725e Sjukhusfysikerutbildning
725f Röntgensjuksköterskeutbildning
725x Annan tekniskt inriktad vårdutbildning
Biomedicinsk laboratorievetenskap 725 _

Hörselvård 725 _
Medicinteknik; vårdinriktad utbildning 725 _
Optikerutbildning 725 a
Audionomutbildning 725 b
Hörselvårdsassistentutbildning 725 b
Högskoleingenjörsutb; ortoped 725 c
Ortopedingenjörsutbildning 725 c
Biomedicinsk analytikerutbildning 725 d
Laboratorieassistentutbildning 725 d
Radiofysikerutbildning 725 e
Sjukhusfysikerutbildning 725 e
Radioterapiassistentutbildning 725 f
Röntgenassistentutbildning 725 f
Röntgensjuksköterskeutbildning (direktutbildning) 725 f
Ambulanssjukvård 725 x
726a
726b
726c
726d
726x

Sjukgymnastutbildning
Arbetsterapeututbildning
Logopedutbildning
Dietistutbildning
Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och
kostbehandling
Arbetsterapi 726 _
Dietetik 726 _
Kostterapi 726 _
Logopedi 726 _
Medicinsk rehabilitering 726 _
Rehabiliteringsteknik 726 _
Sjukgymnastik 726 _
Sjukgymnastutbildning 726 a
Arbetsterapeututbildning 726 b

Logopedutbildning 726 c
Dietistutbildning 726 d
Kiropraktorutbildning 726 x
Massageutbildning; rehabiliterande 726 x
Naprapatutbildning 726 x
Yrkesteknisk högskoleutb; rehabiliteringsteknik 726 x
727a Apotekarutbildning
727b Receptarieutbildning
727x Annan utbildning inom farmaci
Farmaci 727 _
Apotekarutbildning 727 a
Receptarieutbildning 727 b
729z Hälso- och sjukvård, övrig eller ospecificerad utbildning
640a Veterinärutbildning
640x Annan utbildning inom djursjukvård
Veterinärmedicin 640 _
Veterinärutbildning 640 a
Djursjukvård 640 x
421a Biologi. Del. Även 57.
Humanbiologi 421 a
Medicinsk biologi 421 a
Farmaceutisk biovetenskap 421 b
Farmaceutisk kemi 421 b
Farmakologi 421 b
Kostvetenskap 421 b
Nutrition 421 b
Toxikologi 421 b

Begravningstjänster 814 x
861b Utbildning för brandskydd och annan räddningstjänst
Brandskydd 861 b
Hälso- och sjukvårdsadministration 345 b
Hälsoadministration 345 b.
346a Läkarsekreterarutbildning.
Läkarsekreterarutbildning 346 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959
Del av Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER:
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård.
86.1 Tjänster avseende sluten sjukvård
86.10 Tjänster avseende sluten sjukvård
86.101 Tjänster avseende sluten primärvård
86.101.00 Tjänster avseende sluten primärvård
86.102 Tjänster avseende specialiserad sluten somatisk hälsooch sjukvård, på sjukhus
86.102.01 Tjänster avseende vård på kirurgikliniker
86.102.02 Tjänster avseende vård på medicinkliniker

86.102.03 Tjänster avseende vård på gynekologi- och
obstetrikkliniker
86.102.04 Tjänster avseende vård på rehabiliteringskliniker
86.102.05 Tjänster avseende annan sluten sjukvård som
tillhandahålls av läkare
86.102.06 Tjänster avseende annan sluten sjukvård
86.103 Tjänster avseende vård på psykiatriska kliniker
86.103.00 Tjänster avseende vård på psykiatriska kliniker
86.2 Tjänster avseende öppen hälso- och sjukvård, tandvård
86.21 Allmänpraktiserande läkares tjänster
86.211 Tjänster avseende primärvårdsmottagningar med läkare
m.m.
86.211.00 Tjänster avseende primärvårdsmottagningar med
läkare m.m.
86.212 Tjänster avseende annan allmän öppen hälso- och
sjukvård, ej primärvård
86.212.01 Tjänster avseende företagshälsovård
86.212.02 övriga tjänster avseende annan allmän öppen hälsooch sjukvård, ej primärvård
86.22 Specialistläkartjänster inom öppenvård
86.221 Specialistläkartjänster inom öppenvård, på sjukhus
86.221.01 Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska
bilder, på sjukhus
86.221.02 Psykiatriska tjänster inom öppenvård, på sjukhus
86.221.03 Rehabiliteringstjänster inom öppenvård, på sjukhus
86.221.04 Andra specialistläkartjänster inom öppenvård, på
sjukhus
86.222 Specialistläkartjänster inom öppenvård, ej på sjukhus
86.222.01 Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska
bilder, ej på sjukhus

86.222.02 Andra specialistläkartjänster inom öppenvård, ej på
sjukhus
86.23 Tandläkartjänster
86.230 Tandläkartjänster
86.230.01 Tandregleringstjänster
86.230.02 Tjänster avseende annan tandvård
86.9 Tjänster avseende annan hälso- och sjukvård
86.90 Tjänster avseende annan hälso- och sjukvård
86.901 Tjänster som tillhandahålls av medicinska laboratorier
m.m.
86.901.01 Tjänster som tillhandahålls av medicinska
laboratorier
86.901.02 Tjänster avseende blod-, sperma- och organbanker
86.902 Ambulanstjänster
86.902.00 Ambulanstjänster
86.903 Tjänster avseende primärvård, ej läkare
86.903.01 Graviditetsrelaterade tjänster
86.903.02 Tjänster avseende övrig sjuksköterskevård
86.904 Tandhygienisttjänster
86.904.00 Tandhygienisttjänster
86.905 Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d.
86.905.01 Tjänster avseende arbetsterapeutisk verksamhet
86.905.02 Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d.,
utförd av legitimerade yrkesutövare
86.905.03 Tjänster avseende fysioterapeutisk verksamhet o.d.,
utförd av ej legitimerade yrkesutövare
86.909 Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård
86.909.01 Psykiatritjänster
86.909.02 Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård, utförd
av legitimerade yrkesutövare

86.909.03 Tjänster avseende övrig hälso- och sjukvård, utförd
av ej legitimerade yrkesutövare
86.909.04 Tjänster avseende tillhandahållande av diagnostiska
bilder utan tolkning
86.909.05 Tjänster avseende diverse övrig hälso- och sjukvård
96.03 Begravningstjänster
96.030 Begravningstjänster
96.030.01 Begravningsplats- och krematorietjänster
96.030.02 Begravningsbyråtjänster
75 Veterinärtjänster
75.0 Veterinärtjänster
75.00 Veterinärtjänster
75.000 Veterinärtjänster
75.000.01 Veterinärtjänster för sällskapsdjur
75.000.02 Veterinärtjänster för husdjursbesättningar
75.000.03 Andra veterinärtjänster
84.25 Brand- och räddningskårstjänster
84.250 Brand- och räddningskårstjänster
84.250.01 Tjänster avseende släckning och förebyggande av
bränder
84.250.02 Andra brand- och räddningskårstjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
86 Enheter för hälso- och sjukvård
86.1 Slutenvårdskliniker
86.10 Slutenvårdskliniker
86.101 Slutenvårdskliniker för primärvård
86.102 Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård

86.103 Slutenvårdskliniker för psykiatrisk sjukvård
86.2 Hälso- och sjukvårdsmottagningar, tandläkarmottagningar
86.21 Allmänpraktiserande läkarmottagningar
86.211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
86.212 Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar
86.22 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård
86.221 Specialistläkarmottagningar inom öppenvård, på sjukhus
86.222 Specialistläkarmottagningar i öppenvård, ej på sjukhus
86.23 Tandläkarmottagningar
86.230 Tandläkarmottagningar

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Hälso- och sjukvård
Sida Tabell nr/område i årsboken
445

462 Ohälsa och sjukdom

447

463 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 9 som
brukar/brukat alkohol

448

464 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 2 i
gymnasieskolan som brukar/brukat alkohol

86.9 Andra enheter för hälso- och sjukvård
86.90 Andra enheter för hälso- och sjukvård
86.901 Medicinska laboratorier o.d.
86.902 Företag för ambulanstransporter och ambulanssjukvård
86.903 Distriktssköterskemottagningar, barnavårdscentraler o.d.
86.904 Tandhygienistmottagningar
86.905 Enheter för fysioterapeutisk verksamhet o.d.
86.909 Andra öppna enheter för hälso-och sjukvård, utan läkare

449

465 Andelen dagligrökare efter kön och ålder, procent

450

466 Andelen överviktiga i åldern 16–84 år efter kön och ålder,
procent

451

467 Hälsotillstånd och sjuklighet efter kön och ålder 2008,
procent

451

468 Dåligt allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i
olika åldrar, procent

84.25 Myndigheter inom brand- och räddningsverksamhet
84.250 Myndigheter inom brand- och räddningsverksamhet

452

469 Andel som lider av värk bland män och kvinnor i olika
åldrar

453

470 Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika
åldrar, procent

454

471 Hälso- och sjukvårdens verksamhet

454

472 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och
primärkommuner den 1 november

455

473 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och
huvudgrupp 2008

96.03 Begravningsbyråer m.m.
96.030 Begravningsbyråer m.m.
75 Veterinärkliniker
75.0 Veterinärkliniker
75.00 Veterinärkliniker
75.000 Veterinärkliniker

456

474 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga
infektionssjukdomarna, antal rapporterade fall

457

475 Apoteket AB:s försäljning (samtliga varor på recept)
angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris)

457

476 Apoteket AB:s läkemedelsförsäljning angivet i AUP
(Apotekets UtförsäljningsPris), miljoner kronor, exkl. moms

458

477 Verkställda aborter

459

478 Självmord

460

479 Döda efter dödsorsak och ålder, män

463

480 Döda efter dödsorsak och ålder, kvinnor

466

481Döda på grund av olyckshändelse

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Samhällsguiden 2007:
9. Folkhälsa, hälso- och sjukvård
9.1 Vem ansvarar för vad?
9.2 Akut sjuk
9.3 Misshandel
9.4 Våldtäkt
9.5 Hälsokontroller
9.6 Var kan du söka vård?
9.7 Öppen hälso- och sjukvård
9.8 Sjukhusvård
9.9 Psykiatrisk vård

9.10 Tandvård
9.11 Sex- och samlevnad
9.12 Vänta barn
9.13 Alkohol och andra beroenden
9.14 Vaccination
9.15 Sjukvård vid tillfällig vistelse utomlands
9.16 Blodgivning
9.17 Donation av organ och vävnader
9.18 Medicinsk information
9.19 Läkemedel
9.20 Din rätt som patient
9.21 Synpunkter på vården
9.22 Sjukförsäkringen
9.23 Avgifter för vården
9.24 Patient- och intresseföreningar
9.25 Sjukdomsbeskrivningar
9.26 Djursjukvård
30. Kriser och olyckor
30.1 Nödnummer och larm
30.2 Olycksfall och förgiftningar
30.3 Misshandel
30.4 Familjevåld
30.5 Brand
30.6 Försvinnanden – efterforskning

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion
od)
Innehållet i SW-området 62
620 Allmänt.
621 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik,
elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om
värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213 El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 Maskiner o d för lagring o transport av gaser o
vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg,
verktygsmaskiner.
6217 Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning,
dragning, värmebehandling, ytbehandling,
sammanfogning, lödning, limning. 6218
Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar,
transportdon, fästelement, smörjning.
6219 Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.
622 Gruvkonstruktioner o d.
623 Militärkonstruktioner .
624 Konstruktion av byggnader o d.

625 Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar,
gator, vägar o d.
626 Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för
jordbruk, fiske.
627 Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav,
dammar.
628 Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
629 Transportmedelskonstruktion o d.

Libris/SAB:
P

Teknik, industri och kommunikationer (183153)
Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon (730)
P:b Teknisk forskning och tekniska institutioner (547)
P:d Teknisk teori och filosofi (354)
P:k Allmän teknikhistoria (1 592)
P:k. Särskilda perioder (199)
P:ka Europa: allmänt (9)
P:kb Norden: allmänt (8)
P:kc Sverige (110)
P:kd Övriga Norden (14)
P:ke Brittiska öarna (Storbritannien) (59)
P:kf Mellaneuropa (29)
P:kg Nederländerna, Belgien och Luxemburg (6)
P:ki Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) (7)
P:kj Frankrike och Monaco (14)
P:kk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (4)
P:km Östeuropa (25)
P:ko Asien (53)

P:kp
P:kq
P:oa
P.0

Afrika (4)
Amerika (95)
Allmänt: sociologiska aspekter (953)
Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet (20
753)
Pa Teknisk fysik (2 491)
Paa Teknisk akustik (834)
Pab Teknisk optik (961)
Pac Teknisk värmelära (470)
Pb Maskinteknik (6 339)
Pc Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av
energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner (19)
Pc:oe Allmänt: lagstiftning (12)
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter (369)
Pca Elektrisk kraftproduktion (500)
Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution (1 141)
Pcc Elektriska maskiner (525)
Pcf Elektrisk ljusteknik (313)
Pcg Elektrisk värmeteknik (49)
Pch Teknisk elektrokemi (131)
Pci Elektronik (5 516)
Pcj Radio- och teleteknik (7 294)
Pd Bergsbruk (4 974)
Pe Metallbearbetning och metallindustri (4 303)
Pf Stenindustri (287)
Pg Glas, keramik, porslin (1 061)
Ph Träteknik och träindustri (2 758)
Pi
Pappersindustri (2 363)
Pj
Textil- och beklädnadsindustri (2 550)
Pk Läder- och pälsvaruindustri (464)

Pl
Övriga produkter (258)
Pm Kemisk teknik och kemisk industri (10 873)
Pn Fotografi o filmteknik (9 774)(drift av fotoverksamhet till 77)
Po Tryckeri och bokbinderi (1 683)
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (23 063)
(drift av hygien till 644)
Pp.01Materiallära (11)
Pp.02Mätteknik och mätinstrument (6)
Pp.03Maskiner och redskap (22)
Pp.05Industri (352)
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner (87)
Pp:oe Byggnadslagstiftning (462)
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter (392)
Ppa Byggnadsteknik (3 490)
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad (7 295)
Ppba Projektering, produktion (790)
Ppbb Byggnadsdelar (797)
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla (2 143)
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål (2 302)
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad (3 593)
Ppca Väg- och gatubyggnad (1 155)
Ppcb Järnvägsbyggnad (210)
Ppcc Tunnelbyggnad (101)
Ppcd Brobyggnad (376)
Ppce Flygplatsbyggnad (16)
Ppcf Vattenbyggnad (788)
Ppcg Vattenkraftbyggnader (402)
Ppch Torrläggning och bevattning (124)
Ppd Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m (6 042)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp (1 960)
Ppdb Renhållning och avfallshantering (1 874)

Ppdd Buller (416)
Ppde Gatu- och vägbelysning (52)
Ppdf Värmeförsörjning (228)
Pr Transportmedel och kommunikationer (30 474) (drift av
transporter till 656)
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik (10 769)
Prb Järnvägar och spårvägar (2 883)
Prc Fartyg och sjöfart (8 802)
Prd Luft- och rymdfarkostteknik (4 091)
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m (11)
Prt Transportväsen (2 628)
Ps Brandteknik och brandväsen (1 278) (räddningstjänst till 61)
Pt
Patentbeskrivningar (111)
Pu Datorer och databehandling (44 517) (användning av datorer o
d till 651)(tele även 654)
(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till 66/69)

Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ
Institutet för metallforskning, IM
Institutet för vatten-och luftvårdsforskning IVL
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Svenska Petroleum Institutet
Svenska Uppfinnareföreningen
Verket för innovationssystem, Vinnova
Stiftelsen Innovationscentrum
Bergsstaten
Imego AB- Institutet för mikroelektronik i Göteborg
Miljöteknikdelegationen
Stiftelsen PACKFORSK- Institutet för förpackning och distribution
SvenskTeknik och Design, STD
Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, Statens
Standardiseringsråd, Sveriges, SSR

sverige.se 2008

Forskningsämnen enligt SCB:

Tekniska högskolan, Kungl., KTH (Även på 7957)
Ingenjörsvetenskapsakademien,Kungl.
Chalmers tekniska högskola (Även på 7957)
Institutet för tillämpad matematik
Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK
Institutet för Medieteknik
SIS - Swedish Standards Insitute
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Institutet för Verkstadsteknisk forskning IVF
Luleå tekniska universitet (Även på 7957)
Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut STFI
Statens geotekniska institut SGI
Ingenjörssamfundet

235 Teknik och social förändring
2351 Teknik och social förändring,
16 TEKNIKVETENSKAP
160 Informationsteknik Även 651 och 654
1601 Datavetenskap.
Häri ingår (exempel):
Datalogi
Kognitionsvetenskap
Programvaruteknik
1602 Reglerteknik
1603 Telekommunikation
1604 Signalbehandling

1605 Bildanalys
1606 Datorteknik
1607 Systemteknik
1609 Övrig informationsteknik
161 Teknisk fysik
1611 Teknisk fysik
Häri ingår (exempel):
Akustik
Biofysik
Materialfysik med ytfysik
Optisk fysik
Plasmafysik med fusion
162 Elektroteknik, elektronik och fotonik
1621 Elektroteknik
1622 Elektronik
1623 Elektrofysik
1624 Fotonik
1625 Elektronisk mät- och apparatteknik
1626 Elkraftteknik
1629 Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
163 Kemiteknik
1631 Kemisk process- och produktionsteknik
Häri ingår (exempel):
Cellulosa- och pappersteknik
Elektrokemi
Kärnkemi
Materialkemi
Processkemi
Yt- och kolloidkemi

1632 Metallurgisk process- och produktionsteknik
1633 Livsmedelsteknik
1639 Övrig kemiteknik
164 Bioteknik
1641 Bioteknik
Häri ingår (exempel):
Bioanalytisk teknik
Bioinformatik
Biokemisk och bioteknisk processteknik
Bioorganisk syntes
Bioteknisk separation
Enzymteknik
Genteknik inkl. protein engineering
Immunteknik
Växtbioteknik
165 Teknisk mekanik
1651 Fastkroppsmekanik
1652 Strömningsmekanik
1653 Konstruktionsteknik
1654 Mekanisk tillverkningsteknik
1655 Mekanisk och termisk energiteknik
1656 Farkostteknik
1659 Övrig teknisk mekanik
166 Teknisk materialvetenskap
1661 Funktionella material
1662 Konstruktionsmaterial
1663 Ytbehandlingsteknik
1664 Övrig bearbetning/sammanfogning

1669 Övrig teknisk materialvetenskap
167 Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur
1671 Geoteknik och gruvteknik
1672 Byggnadsteknik
1673 Byggproduktionsteknik
1674 Vattenteknik
Häri ingår (exempel):
Vatten- och avloppsteknik
Vattenbyggnad
Vattenresurslära
Vattenteknik
1675 Lantmäteri
1676 Arkitektur och bebyggelsevård. Till 72
1679 Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur. Till 72
168 Industriell teknik och ekonomi
1681 Produktion och arbetsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Arbetsvetenskap och ergonomi
Produktionsteknik
1682 Industriell organisation, administration och ekonomi
1683 Fysisk planläggning m.m.
1689 Övrig industriell teknik och ekonomi
169 Övriga teknikvetenskaper
1691 Medicinsk teknik
1692 Miljöteknik
1693 Rymdteknik
1699 All annan teknikvetenskap
1113 del.Teknikhistoria

CPV 2003:
74210000-4

Tekniska konsulttjänster.

74230000-0
74231000-7
74231100-8
74231110-1
74231120-4
74231121-1
74231122-8
74231123-5
74231124-2
74231130-7
74231200-9
74231300-0
74231310-3
74231320-6
74231330-9
74231400-1
74231410-4
74231420-7
74231430-0
74231431-7
74231500-2
74231510-5
74231520-8
74231521-5
74231530-1
74231540-4
74231600-3
74231700-4

Ingenjörstjänster.
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster.
Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad.
Stödtjänster för väg- och vattenbyggnad.
Konsulttjänster för transportsystem.
Konsulttjänster för vägar.
Vägingenjörstjänster.
Järnvägsingenjörstjänster.
Flygplatsingenjörstjänster.
Konsulttjänster för infrastruktur.
Byggnadsteknisk rådgivning.
Miljötekniska konsulttjänster.
Konsulttjänster för bullerkontroll.
Konsulttjänster för ljudisolering och akustik.
Konsulttjänster för avloppshantering.
Energi och tillhörande tjänster.
Tjänster på elområdet.
Energiförvaltning.
Konsulttjänster för energibesparing.
Tjänster avseende värmeisolering av byggnader.
Byggnadsteknik.
Byggnadsmaterialrådgivning.
Byggkonsulttjänster.
Rådgivning i samband med byggnadsteknik.
Byggmätning.
Byggnadsinspektion.
Konsulttjänster för telekommunikation.
Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror.

74231710-7
74231720-0
74231721-7
74231800-5
74231810-8
74231900-6
74232000-4
74232100-5
74232110-8
74232120-1
74232200-6
74232210-9
74232220-2
74232230-5
74232240-8
74232250-1
74232300-7
74232310-0
74232320-3
74232400-8
74232500-9
74232600-0
74232700-1
74232800-2
74233000-1
74233100-2

Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda
och explosion.
Hälso- och säkerhetstjänster.
Konsulttjänster för hälsa och säkerhet.
Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning.
Ljustekniska tjänster.
Sakkunnig juridisk hjälp.
Byggtekniska konstruktionstjänster.
Tekniska konstruktionstjänster för maskintekniska
och elektriska installationer i byggnader.
Byggnadsekonomiska tjänster.
Konstruktion av värmesystem.
Ingenjörstjänster avseende väg- och
vattenbyggnation.
Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för vägoch vattenarbeten.
Konstruktion av rörledningar.
Konstruktion av broar.
Konstruktion av dammar.
Teknisk konstruktion av trafikanläggningar.
Teknisk konstruktion av process- och
produktionsindustrin.
Konstruktion av elnät.
Teknisk konstruktion av anläggning.
Byggnadsekonomisk kalkylering.
Konstruktion av grundkonstruktion.
Kompletterande byggnadstjänster.
Bärverksprojektering.
Kontroll av bärverksprojektering.
Diverse byggnadstekniska tjänster.
Tjänster för borrslamsteknik.

74233200-3
74233300-4
74233400-5
74233500-6
74233600-7
74233700-8

Geotekniska ingenjörstjänster.
Maskintekniska ingenjörstjänster.
Maskin- och eltekniska ingenjörstjänster.
Tekniska undersökningar.
Stödtjänster tillhandahållna av ingenjörer.
Korrosionstekniska tjänster.

74240000-3

Integrerade byggtekniska tjänster.

74260000-9
74261000-6
74262000-3
74262100-4

Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten.
Markundersökningstjänster.
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten.
Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten på
plats.
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten.
Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten.
Byggteknisk ledning.
Byggteknisk projektledning.

74263000-0
74263000-0
74264000-7
74264100-8
74270000-2
74271000-9
74271100-0
74271200-1
74271210-4
74271220-7
74271300-2
74271400-3
74271500-4
74271600-5
74271700-6
74271710-9

Vetenskapliga och tekniska ingenjörstjänster.
Geologisk, geofysisk och övrig vetenskaplig
prospektering.
Förbehandling av härddjup och analystjänster.
Geologisk och geofysisk rådgivning.
Geofysiska konsulttjänster.
Geologisk rådgivning.
Mikropaleontologiska analyser.
Petrofysiska tolkningar.
Markundersökningstjänster.
Väderprognosticering.
Vetenskaplig prospektering.
Geofysisk prospektering.

74271711-6
74271720-2
74271800-7
74271810-0
74271900-8
74272000-6
74272100-7
74272110-0
74272111-7
74272112-4
74272113-1
74272300-9
74273000-3
74273100-4
74273200-5
74274000-0
74274100-1
74274200-2
74274300-3
74274400-4
74274500-5
74275000-7
74275100-8
74275200-9
74276000-4
74276100-5
74276200-6
74276300-7
74276400-8

Geofysikaliska undersökningar av arkeologiska
utgrävningar.
Geologisk prospektering.
Topografiska tjänster.
Topografiska undersökningar av arkeologiska
utgrävningar.
Vattenprospektering med slagruta.
Mätningar under markytan.
Seismiska tjänster.
Seismografiska mätningar.
Seismisk datafångst.
Seismisk datainsamling.
Seismisk behandling.
Magnetometriska mätningar.
Markmätningar.
Hydrografiska mätningar.
Dimensionella mätningar.
Kartframställning.
Digital kartläggning.
Flygkartstjänster.
Undersökning avseende fastighetsbok.
Hydrografiska tjänster.
Marina mätningar.
Mätningstjänster.
Bildmätningstjänster.
Landmätning.
Tekniska tjänster.
Tekniska kontroller.
Tekniskt bistånd.
Tekniska stödtjänster.
Tekniska planeringstjänster.

74300000-2
74310000-5
74311000-2
74312000-9
74312100-0
74313000-6
74313100-7
74313110-0
74313120-3
74313130-6
74313140-9
74313141-6
74313142-3
74313143-0
74313144-7
74313145-4
74313146-1
74313147-8
74313200-8
74313210-1
74313220-4

Provning, besiktning, analys, bevakning och
kontroll.
Teknisk provning och analys.
Provning och analys av sammansättning och renhet.
Analystjänster.
Tekniska analystjänster.
Teknisk besiktning och provning.
Teknisk besiktning.
Inspektion av maskiner.
Bilbesiktning.
Teknisk byggnadsinspektion.
Teknisk besiktning av tekniska konstruktioner.
Besiktning av rörledningar.
Inspektion av sjösäkerhet.
Läckageprovning.
Flödeskontroll.
Brobesiktning.
Dammbesiktning.
Inspektion av järnvägsspår.
Teknisk provning.
Ventilkontroll.
Oförstörande provning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 73102
K 73105
K 74202
K 74300

Tekniska FoU-institutioner 572
Tvärvetenskapl FoU-inst med tyngdpunkt vid
naturvetenskap o teknik 63
Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer 19523
Tekniska provnings-,analysföretag 717

SSYK 96 Yrken:
2131
2139
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119

Systemerare och programmerare
Övriga dataspecialister
Arkitekter och stadsplanerare. Även 71 och 72
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning
Civilingenjörer m.fl., elkraft
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik
Civilingenjörer m.fl., maskin
Civilingenjörer m.fl., kemi
Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi
Lantmätare
Övriga civilingenjörer m.fl.
Laboratorieingenjörer
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Elingenjörer och eltekniker
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik
Maskiningenjörer och maskintekniker
Kemiingenjörer och kemitekniker
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Kartingenjörer m.fl.
Övriga ingenjörer och tekniker

SUN 2000 Utbildningar:
520a Civilingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk
fysik
520b Ingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk fysik
520x Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri
Teknik 520 _
Teknisk fysik 520 _
Civilingenjörsutb; teknisk fysik 520 a
Civilingenjörsutb; teknisk fysik o elektroteknik 520 a

Högskoleingenjörsutb; CAD/CAM 520 b
Högskoleingenjörsutb; teknik 520 b
Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik 520 b
Genus och teknik 520 x
Humanteknologi 520 x
Sammanhållet teknikområde 520 x
Teknik och social förändring 520 x
Teknikprogrammet 520 x
Teknologi 520 x
521a Civilingenjörsutbildning – maskinteknik
521b Ingenjörsutbildning – maskinteknik
Datorstödd maskinkonstruktion 521 _
Experimentell mekanik 521 _
Industriell arbetsmiljö (teknisk utb.) 521 _
Industriell design (teknisk utb.) 521 _
Industriell ergonomi (teknisk utb.) 521 _
Industriell produktionsmiljö (teknisk utb.) 521 _
Industriell teknik 521 _
Maskinelement 521 _
Maskinteknik 521 _
Mekatronik 521 _
Produktdesign (teknisk) 521 _
Produktutveckling och innovationsledning 521 _
Hydraulik 521 Civilingenjörsutb; ergonomisk design/produktion 521 a
Civilingenjörsutb; industriell arbetsmiljö 521 a
Civilingenjörsutb; maskinteknik 521 a
Civilingenjörsutb; teknisk design 521 a
Högskoleingenjörsutb; design 521 b
Högskoleingenjörsutb; företag/konstr.teknik 521 b

Högskoleingenjörsutb; företag/prod.teknik 521 b
Högskoleingenjörsutb; grafisk teknik 521 b
Högskoleingenjörsutb; industriell design 521 b
Högskoleingenjörsutb; maskinteknik 521 b
Högskoleingenjörsutb; mekatronik 521 b
Högskoleingenjörsutb; produktion 521 b
Teknisk linje; maskinteknik (ingenjörsutb.) 521 b
Dessa utbildningar anges också på SW 68 :
521c Industri och verkstadsteknik
521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
Bearbetningsteknik 521 c
Finmekanik 521 c
Industriarbete 521 c
Industriell teknik; bearbetning plåt 521 c
Industriell teknik; bearbetningsteknik 521 c
Industriell teknik; verktygsteknik 521 c
Mekanik 521 c
Plåt- och svetsmekanikerutbildning 521 c
Produktionsteknik (allmän) 521 c
Verkstadsteknik 521 c
Verkstadsteknik; plåt- och svetsmekaniker 521 c
Verkstadsteknik; verkstadsmekaniker 521 c
Yrkesteknisk högskoleutbildning; verkstad 521 c
522a Civilingenjörsutbildning – energi- och elektroteknik
522b Ingenjörsutbildning – energi- och elektroteknik
Elektroteknik 522 _
Elkraftsteknik 522 _
Energiteknik 522 _
Inneklimat 522 _

Strömningslära 522 _
VVS-teknik; värme och ventilation 522 _
Civilingenjörsutb; elektroteknik 522 a
Civilingenjörsutb; vattenkraftsteknik 522 a
Högskoleingenjörsutb; drift 522 b
Högskoleingenjörsutb; driftteknik 522 b
Högskoleingenjörsutb; elektroteknik och ekonomi 522 b
Högskoleingenjörsutb; elkraftteknik 522 b
Högskoleingenjörsutb; energiteknik 522 b
Högskoleingenjörsutb; underhåll 522 b
Teknisk linje; elteknik (ingenjörsutb.) 522 b
Teknisk linje; energiteknik (ingenjörsutb.) 522 b
Dessa utbildningar anges också på SW 68 :
522c Elektrisk installation och elmekanik
522d Energi / Drift- och underhåll
522x Annan utbildning i energi- och elektroteknik
El- teleteknisk utb. för elektriker/elinstallation 522 c
El-tekniskt arbete 522 c
El-tekniskt arbete; installation 522 c
Industriell teknik; elmekanik 522 c
Yrkesteknisk högskoleutb; elektroteknik 522 c
Yrkesteknisk högskoleutb; elteknik 522 c
Drift- och underhållsteknisk utbildning 522 d
Driftteknikerutbildning 522 d
Energi; drift- och underhållsteknik 522 d
Energi; kyl- och värmepumpsteknik 522 d
Energitekniskt arbete 522 d
Energitekniskt arbete; VVS (värme/ventilation) 522 d
Industriell teknik; underhållsteknik 522 d
Kyl- och värmepumpsteknik 522 d

Underhållsteknik 522 d
Ventilationsteknik 522 d
Yrkesteknisk högskoleutbildning; underhåll 522 d
Elsäkerhet 522 x
523a Civilingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och
automation
523b Ingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och
automation
Automatiseringsteknik 523 _
Datakommunikation; teknisk 523 _
Datanätteknik 523 _
Datateknik 523 _
Datorsystemteknik 523 _
Datorteknik 523 _
Elektronik 523 _
Industriell elektronik 523 _
Informationsteknologi; datateknik 523 _
Kommunikation; data-, tele- 523 _
Ljudteknik 523 _
Medieteknik; ingenjörsutbildning 523 _
Mikrodatorteknik 523 _
Robotik och automation 523 _
Signalbehandling 523 _
Systemteknik 523 _
Virtual reality-teknik 523 _
Yrkesteknisk högskoleutb; ljudteknik 523 _
Civilingenjörsutb; automatiseringsteknik 523 a
Civilingenjörsutb; datateknik 523 a
Civilingenjörsutb; industriell automatisering 523 a
Civilingenjörsutb; industriell elektronik 523 a

Civilingenjörsutb; informationsteknik 523 a
Civilingenjörsutb; medieteknik 523 a
Civilingenjörsutb; teknisk datavetenskap 523 a
Högskoleingenjörsutb; automatisering 523 b
Högskoleingenjörsutb; datakommunikation 523 b
Högskoleingenjörsutb; datavetenskap 523 b
Högskoleingenjörsutb; datorteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; elektronik/elektroteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; elektronik/systemteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; hydralik/styrsystem 523 b
Högskoleingenjörsutb; ljudteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; medieteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; programvaruteknik 523 b
Högskoleingenjörsutb; teleteknik 523 b
Teknisk linje; datateknik (ingenjörsutb.) 523 b
Dessa utbildningar anges också på SW 68 :
523c Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete
523d Automation / Styr- och reglerteknik
523x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation
El- o teletekniskt arbete; industriell elektronik 523 c
El- o teletekniskt arbete; telemontörer/reparatörer 523 c
El-tekniskt arbete; datorteknik 523 c
El-tekniskt arbete; elektronik 523 c
Yrkesteknisk högskoleutb; elektronik 523 c
El- o teletekniskt arbete; industriell automation 523 d
El- o teletekniskt arbete; styr- och reglermekanik 523 d
El-tekniskt arbete; automation 523 d
Reglerteknik 523 d
Styr- o reglerteknik 523 d
Yrkesteknisk högskoleutb; automatisering 523 d

Yrkesteknisk högskoleutb; styr- o reglerteknik 523 d
524a Civilingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik
524b Ingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik
Bioteknik 524 _
Industriell kemi 524 _
Kemisk apparatteknik 524 _
Kemisk teknologi 524 _
Kemiteknik 524 _
Läkemedelsteknik 524 _
Teknisk biologi 524 _
Teknisk kemi 524 _
Civilingenjörsutb; bioteknik 524 a
Civilingenjörsutb; industriell kemi 524 a
Civilingenjörsutb; kemiteknik 524 a
Civilingenjörsutb; molekylär bioteknik 524 a
Civilingenjörsutb; teknisk biologi 524 a
Civilingenjörsutb; teknisk naturvet kemi 524 a
Högskoleingenjörsutb; bioteknik 524 b
Högskoleingenjörsutb; kemi 524 b
Teknisk linje; kemiteknik (ingenjörsutb.) 524 b
Dessa utbildningar anges också på SW 66 :
524c Laboratorieteknik
524d Processindustriteknik
524x Annan utbildning i kemi- och bioteknik
Laboratorieteknik (allmän) 524 c
Industritekniskt arbete; processteknik 524 d
Processtekniskt arbete 524 d
Yrkesteknisk högskoleutb; processteknik 524 d

525a Civilingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik
525b Ingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik
Farkostteknik 525 _
Flygteknik 525 _
Civilingenjörsutb; farkostteknik 525 a
Högskoleingenjörsutb; flygteknik 525 b
Dessa utbildningar anges också på SW 68 :
525c Fordonsteknik
525d Fartygsteknik och flygplansteknik
525x Annan utbildning i fordons- och farkostteknik
Fordonstekniskt arbete 525 c
Fordonstekniskt arbete; karosseri 525 c
Fordonstekniskt arbete; maskin o lastbil 525 c
Fordonstekniskt arbete; personbilsteknik 525 c
Yrkesteknisk högskoleutb; fordonsteknik 525 c
Energitekniskt arbete; fartygsteknik/sjöfartsteknik 525 d
Fordonstekniskt arbete; flygteknik 525 d
Maskinteknikerutbildning (sjöfart) 525 d
Sjöingenjörsutbildning 525 d
Fordonstekniskt arbete; reservdelsteknik 525 x
526a Civilingenjörsutbildning – ekonomi och organisation
526b Ingenjörsutbildning – ekonomi och organisation
526x Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation
Industriell ekonomi (teknisk utb.) 526 _
Industriell logistik (teknisk utb.) 526 _
Industriell organisation och ekonomi (teknisk utb.) 526 _
Kvalitetsteknik 526 _
Civilingenjörsutb; industriell ekonomi 526 a

Högskoleingenjörsutb; ekonomi 526 b
Högskoleingenjörsutb; företagsingenjör 526 b
Högskoleingenjörsutb; industriell ekonomi 526 b
Högskoleingenjörsutb; IT och affärssystem 526 b
Högskoleingenjörsutb; kvalitetsutveckling/-teknik 526 b
Kvalitetsutveckling/kvalitet 526 x
Yrkesteknisk högskoleutb; kvalitetsutveckling 526 x
529a Civilingenjörsutbildning – övrig/ospec inriktning
529b Ingenjörsutbildning – övrig/ospec inriktning
529x Annan utbildning inom teknik och teknisk industri
Medicinteknik; ej vårdinriktad utbildning 529 _
Rymdteknik 529 _
Civilingenjörsutb; rymdteknik 529 a
Högskoleingenjörsutb; export 529 b
Högskoleingenjörsutb; medicinteknik 529 b
Högskoleingenjörsutb; rymdteknik 529 b
540a Civilingenjörsutbildning – materialteknik, allmän
540b Ingenjörsutbildning – materialteknik, allmän
540x Anna bred utbildning i material och tillverkning
Materialfysik 540 _
Materialteknik, allmän 540 _
Civilingenjörsutb; materialfysik 540 a
Civilingenjörsutb; materialteknik (allmän) 540 a
Civilingenjörsutb; materialvetenskap 540 a
Högskoleingenjörsutb; materialteknik (allmän) 540 b
541a Civilingenjörsutbildning – livsmedel
541b Ingenjörsutbildning – livsmedel
Dessa utbildningar anges också på SW 66:

541c Tillverkning/hantering av livsmedel, allmän utbildning
541d Charkuteri
541e Bageri och konditori
541x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel
Livsmedelsproduktion 541 _
Livsmedelsteknologi 541 _
Livsmedelsteknik; allmän 541 c
Livsmedelsteknik; livsmedelsprocess 541 c
Livsmedelsteknik; livsmedelsproduktion 541 c
Yrkesteknisk högskoleutb; livsmedel 541 c
Kött och charkuteri 541 d
Livsmedelsteknik; kött och charkuteri 541 d
Bageri och konditori 541 e
Livsmedelsteknik; bageri och konditori 541 e
Livsmedelsförsäljning 541 x
Livsmedelskemi 541 x
Livsmedelsteknik; bryggeri 541 x
Livsmedelsvetenskap 541 x
542a Civilingenjörsutbildning – textilteknologi
542b Ingenjörsutbildning – textilteknologi
Materialteknik; textila material 542 _
Textilteknologi 542 _
Textilingenjörsutbildning 542 b
Dessa utbildningar anges också på W 67 och 68:
542c Tillverkning av textilier och konfektion
542d Sko- och läderarbete
542x Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder
Materialteknik; textila material 542 _
Textilteknologi 542 _

Textilingenjörsutbildning 542 b
Beklädnadstekniskt arbete 542 c
Industriteknik; textil och konfektion 542 c
Konfektion 542 c
Textil (industriell tillverkning) 542 c
Textil- och beklädnad 542 c
Yrkesteknisk högskoleutb; konfektion 542 c
Yrkesteknisk högskoleutb; textil 542 c
Skinn och läder 542 d
Skoproduktion 542 d
543a Civilingenjörsutbildning – trä, papper, glas/porslin, plast
543b Ingenjörsutbildning – trä, papper, glas/porslin, plast
Materialteknik; keramiska och polymera material 543 _
Materialteknik; trä och papper 543 _
Pappersteknik 543 _
Polymerteknik 543 _
Trämaterialteknik 543 _
Träteknik 543 _
Civilingenjörsutb; träteknik 543 a
Högskoleingenjörsutb; skogsindustri 543 b
Högskoleingenjörsutb; träteknik 543 b
Dessa utbildningar anges också på W66, 67 och 68:
543c Trätekniskt arbete
543d Pappersmasse- och papperstillverkning
543e Glas- och porslinstillverkning
543f Tillverkning av plast och gummiprodukter
543x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material
Industritekniskt arbete; trä 543 c
Möbelsnickeri 543 c

Sågverksteknik 543 c
Trätekniskt arbete 543 c
Yrkesteknisk högskoleutb; sågverk 543 c
Yrkesteknisk högskoleutb; träteknik 543 c
Papperstillverkning 543 d
Glas- och porslin 543 e
Glas; industriell tillverkning 543 e
Keramik, industriell tillverkning 543 e
Porslinstillverkning 543 e
Gummi, tillverkning 543 f
Plaster, tillverkning 543 f
544a Civilingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik
544b Ingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik
Berg- och mineralteknik 544 _
Bergteknik 544 _
Geoteknik 544 _
Materialteknik; metallurgi 544 _
Metallurgi 544 _
Mineralteknik 544 _
Processmetallurgi 544 _
Civilingenjörsutb; geoteknologi 544 a
Högskoleingenjörsutb; berg- o anläggningsteknik 544 b
Högskoleingenjörsutb; metallurgi / materialteknik 544 b
Dessa utbildningar anges också på SW66 och 67:
544c Gruv- och järnbruksarbete
544x Annan utbildning inom berg- och mineralteknik
Bygg o anläggningsteknik; bergteknik 544 c
Verkstadstekniskt arbete; järnbruksyrken 544 c

Dessa utbildningar anges också på SW71:
580a Civilingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a.
lantmäteri
580b Ingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a. lantmäteri
580x Annan bred utbildning inom
samhällsbyggande/byggnadsteknik
Geografisk informationsteknik 580 _
Kart- och mätningsteknik 580 _
Lantmäteriteknik 580 _
Civilingenjörsutb; lantmäteri 580 a
Högskoleingenjörsutb; geogr. info.system 580 b
Högskoleingenjörsutb; kart- och mätteknik 580 b
Dessa utbildningar anges också på SW71:
581a Civilingenjörsutbildning – samhällsbyggnad
581b Ingenjörsutbildning – samhällsbyggnad
581c Arkitektutbildning
581d Landskapsarkitekts- och landskapsingenjörsutbildning
581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur
Arkitektur 581 _
Fysisk planering 581 _
Landskapsplanering 581 _
Miljöteknik, samhälls- (civilingenjörs- o ingenjörsutb.) 581 _
Restproduktteknik 581 _
Samhällsbyggnadsteknik 581 _
Trafikteknik 581 _
Vattenteknik; civilingenjörs- och ingenjörsutb 581 _
Civilingenjörsutb; ekosystemteknik 581 a
Civilingenjörsutb; kommunikation/transporttekn. 581 a
Civilingenjörsutb; miljö- och vattenteknik 581 a
Civilingenjörsutb; samhällsbyggnad 581 a

Högskoleingenjörsutb; fysisk planering 581 b
Högskoleingenjörsutb; naturvård 581 b
Högskoleingenjörsutb; miljöteknik 581 b
Arkitektexamen 581 c
Landskapsarkitektutbildning 581 d
Landskapsingenjörsutbildning 581 d
582a Civilingenjörsutbildning – byggnadsteknik
582b Ingenjörsutbildning – byggnadsteknik
Anläggningsproduktionsteknik 582 _
Byggnadsteknik 582 _
Fastighetsteknik 582 _
Konstruktionsteknik 582 _
Stålbyggnad 582 _
Väg och vattenbyggnad 582 _
VVS-teknik 582 _
VVS-teknik; vatten och avlopp 582 _
Civilingenjörsutb; väg och vatten 582 a
Brandingenjörsutbildning 582 b
Högskoleingenjörsutb; byggteknik 582 b
Högskoleingenjörsutb; fastighetsförvaltning 582 b
Högskoleingenjörsutb; VVS-teknik 582 b
Teknisk linje; byggteknik (ingenjörsutb.) 582 b
Dessa utbildningaranges också på SW69:
582c Byggnadsarbete, allmän utbildning
582d Byggnadssnickeri
582e Måleri
582f VVS-utbildning
582g Betong-, anläggnings- och vägarbete
582h Murarutbildning

582i Plåtslageri
582x Annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik
Bygg o anläggningsteknik 582 c
Byggnadsmekanik 582 c
Byggnadsteknik; hus o anläggning 582 c
Byggnadsteknik; husbyggnad 582 c
Byggnadstekniskt arbete 582 c
Yrkesteknisk högskoleutb; byggteknik 582 c
Bygg o anläggningsteknik; byggnadsträteknik 582 d
Bygg o anläggningsteknik; måleri 582 e
Byggnadsteknik; måleri 582 e
Måleriteknisk utbildning 582 e
Bygg o anläggningsteknik; värme och sanitet 582 f
Energitekniskt arbete; VVS (vatten och avlopp) 582 f
Bygg o anläggningsteknik; anläggning 582 g
Bygg o anläggningsteknik; betongteknik 582 g
Bygg o anläggningsteknik; gatu/väg/ledningstekn. 582 g
Bygg o anläggningsteknik; mureri 582 h
Bygg o anläggningsteknik; byggnadsplåt 582 i
Byggnadsplåtsteknik 582 i
Byggnadsteknik; plåtslageri 582 i
Bygg o anläggningsteknik; glasmästeriteknik 582 x
Bygg o anläggningsteknik; golvläggning 582 x
Byggnadsvård 582 x
589z Samhällsbyggnad och byggnadsteknik,
övrig/ospecificerad inriktning

SPIN 2007 varor och tjänster:
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d.
71.121 Tekniska konsulttjänster inom bygg- och
anläggningsteknik
71.121.01 Tekniska rådgivningstjänster inom bygg- och
anläggningsteknik
71.121.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med
byggnadsprojekt
71.121.03 Tekniska projekteringstjänster i samband med
transportprojekt
71.121.04 Tekniska projekteringstjänster i samband med
vattenförsörjningsprojekt
71.121.05 Tekniska projekteringstjänster i samband med projekt
inom telekommunikation och tv- och radiosändningar
71.121.06 Projektledningstjänster avseende bygg- och
anläggningsprojekt
71.122 Tekniska konsulttjänster inom industriteknik
71.122.01 Tekniska rådgivningstjänster inom industriteknik
71.122.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med projekt
inom industrioch tillverkningsområdena
71.123 Tekniska konsulttjänster inom elteknik
71.123.01 Tekniska rådgivningstjänster inom elteknik
71.123.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med
elektriska och elektroniska installationer i byggnader
71.124 Tekniska konsulttjänster inom energi-, miljö- och VVSteknik
71.124.01 Tekniska rådgivningstjänster inom energi-, miljö- och
VVS-teknik
71.124.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med
elförsörjningsprojekt

71.124.03 Tekniska projekteringstjänster i samband med
avfallshanteringsprojekt
(farligt och ofarligt avfall)
71.124.04 Tekniska projekteringstjänster i samband med
avloppssystem- och dräneringsprojekt
71.129 övriga tekniska konsulttjänster
71.129.01 Tekniska rådgivningstjänster i samband med andra
projekt
71.129.02 Tekniska projekteringstjänster i samband med andra
projekt
71.129.03 Geologiska och geofysiska rådgivningstjänster
71.129.04 Geofysiska tjänster
71.129.05 Tjänster avseende sökning och utvärdering av
mineraler
71.129.06 Tjänster avseende undersökningar av jordytans
topografi
71.129.07 Kartframställningstjänster
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys
71.20 Tjänster avseende teknisk provning och analys
71.200 Tjänster avseende teknisk provning och analys
71.200.01 Tjänster avseende provtagning och analys av
sammansättning och renhetsgrad
71.200.02 Tjänster avseende provtagning och analys av fysiska
egenskaper
71.200.03 Tjänster avseende provning och analys av
integrerade mekaniska och elektriska system
71.200.04 Tjänster avseende besiktning av vägtransportfordon
71.200.05 Tjänster avseende annan teknisk provning och
analys

SNI 2007 Näringsgrenar.
71.12 Tekniska konsultbyråer o.d.
71.121 Tekniska konsultbyråer inom bygg-o anläggningsteknik
71.122 Tekniska konsultbyråer inom industriteknik
71.123 Tekniska konsultbyråer inom elteknik
71.124 Tekniska konsultbyråer inom energi-,miljö-o VVS-teknik
71.129 Övriga tekniska konsultbyråer
71.2 Tekniska provnings- och analysföretag
71.20 Tekniska provnings- och analysföretag
71.200 Tekniska provnings- och analysföretag
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner
72.1 Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner
72.11 Biotekniska FoU-institutioner
72.110 Biotekniska FoU-institutioner
72.19 Andra naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner
72.190 Andra naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner
74.9 Övriga företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74.90 Övriga företag inom juridik,ekonomi,vetenskap o teknik
74.900 Övriga företag inom juridik,ekonomi,vetenskap o teknik

Biologiskproduktion. Jordbruk, skogsbruk,
jakt, fiske od
Innehållet i SW-området 63
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.

Libris/SAB:
Qd Lantbruk (31 133)
Qd(x)Lantbrukslexikon (83)
Qd:bfLantbruksorganisationer och -institutioner (79)
Qd:k Lantbrukets och lantbruksforskningens historia (755)
Qd:oeLantbrukslagstiftning (60)
Qd- Särskilda länder och områden (12 026)
Qda Lantbruksekonomi (908)
Qdb Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner (1 083)
Qdc Jordbrukslära (2 464)
Qdd Växtodlingslära (2 084)
Qde Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd (1 077)
Qdf Husdjurslära (9 415)

Qdg Mjölkproduktion (409)
Qdh Äggproduktion (28)
Qdi Köttproduktion (110)
Qe Trädgårdsskötsel (4 510)
Qe(x)Trädgårdsexikon (32)
Qe:k Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia (109)
Qe- Särskilda länder och områden (874)
Qec Trädgårdsarbete (195)
Qed Köksväxtodling (491)
Qee Frukt- och bärodling (588)
Qef Prydnadsväxtodling (1 403)
Qf
Skogsbruk (7 556)
Qf(x) Skogsbrukslexikon (31)
Qf:bf Skogsbruksorganisationer och -institutioner (28)
Qf:k Skogsbrukets och skogsforskningens historia (135)
Qf- Särskilda länder och områden (3 975)
Qfb Skogsekonomi (271)
Qfd Skogsbotanik (717)
Qfe Skogsvård (700)
Qfh Avverkning och transport (387)
Qfj Skogsuppskattning och virkesmätning (277)
Qfk Flottning och sortering (180)
Qg Jakt och fiske (5 963)
Qg- Allmänt: ärskilda länder och områden (93)
Qga Jakt (1 909)
Qgb Fiske (3 962)
Uh Miljöfrågor och naturskydd (31 586) (vetenskap till 57, för
övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

sverige.se 2008
Svenska FAO-kommittén
Statens utsädeskontroll
Gentekniknämnden
SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik
Statens jordbruksverk
Jordbrukstekniska institutet JTI
Lantbruksuniversitet, Sveriges, SLU
Skogsstyrelsen
Fiskeriverket
Hushållningssällskapens förbund
Institutet för jordbruks-och miljöteknik
Jägarnas Riksförbund
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Svenska Jägareförbundet
Växtsortsnämnd, Statens
Fasta utskottet enligt svensk-norska renbeteskonventionen
Sveaskog AB
Svenska Skogsplantor AB
Djurskyddsmyndigheten
Grönare skog
Min skog

Forskningsämnen enligt SCB:
17 SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt
LANDSKAPSPLANERING
(Landskapsplanering o d till omr 71)
171 Markvetenskap
1711 Markfysik

1712 Markkemi
1713 Markbiologi
1714 Jordmånslära
172 Växtproduktion
1721 Växtförädling
1722 Trädgårdsväxtodling
1723 Jordbruksväxtodling
1724 Skogsskötsel
Häri ingår (exempel):
Skogsföryngring
Skogsproduktion
1725 Växt- och skogsskydd
173 Animalieproduktion
1731 Husdjursförädling
1732 Husdjurens utfodring och vård
1733 Vattenbruk
1734 Fiske
174 Produktforskning
1741 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Köttvetenskap
Livsmedelskemi
Mjölkproduktlära
Växtproduktlära
1742 Träfiber- och virkeslära
1743 Fytokemi inklusive alger och industribioråvaror
175 Landskapsplanering . Till 71
1751 Landskapsarkitektur. Till 71

1752 Vegetationsbyggnad. Även till 71
1753 Natur- och landskapsvård . Även till 71
1754 Översiktlig planering . Till 71
176 Areell teknik
1761 Jordbruksteknik
1762 Jordbrukets byggnadsteknik
1763 Skogsteknik
1764 Fjärranalys
177 Areell ekonomi
1771 Jordbruksekonomi
1772 Skogsekonomi
1773 Skogsuppskattning och skogsindelning
1774 Informationslära
1113 del.Agrarhistoria

CPV 2003:
01000000-7

Jordbruks-, trädgårds- och jaktprodukter samt
tillhörande produkter.

01100000-8

Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter.

01110000-1
01111000-8
01111100-9
01111110-2
01111120-5
01111200-0
01111300-1
01111400-2
01111500-3

Spannmål och övriga grödor.
Spannmål.
Vete.
Durumvete.
Mjukt vete.
Majs.
Ris.
Korn.
Råg.

01111600-4
01111700-5
01111900-7
01112000-5
01112100-6
01112200-7
01112210-0
01112211-7
01112212-4
01112213-1
01112220-3
01113000-2
01113100-3
01113200-4
01113300-5
01113400-6
01113500-7
01113600-8
01114000-9
01115000-6
01115100-7
01115200-8
01116000-3
01116100-4
01116200-5
01117000-0
01117100-1
01117110-4
01117120-7
01117130-0
01118000-7

Havre.
Malt.
Spannmålsprodukter.
Potatis och torkade grönsaker.
Potatis.
Torkade grönsaker och baljfrukter.
Torkade grönsaker.
Linser för matlagning.
Kikärter.
Torkade ärter.
Baljfrukter.
Oljefrön och oljehaltiga frukter.
Sojabönor.
Jordnötter.
Solrosfrön.
Bomullsfrön.
Sesamfrön.
Senapsfrön.
Råtobak.
Växter för sockerframställning.
Sockerbetor.
Sockerrör.
Halm och foderväxter.
Halm.
Foderväxter.
Vegetabiliska råvaror.
Vegetabiliska råvaror för textilframställning.
Bomull.
Jute.
Lin.
Naturgummi, latex och tillhörande produkter.

01118100-8
01118200-9
01118210-2
01119000-4
01119100-5

01119200-6

Naturgummi.
Naturlatex.
Latexprodukter.
Växter för särskilda ändamål.
Växter för framställning av parfym eller
farmaceutiska produkter, eller för insektsdödande
medel el. dyl..
Växter som används inom parfymframställning.
Växter som används för framställning av
farmaceutiska produkter.
Växter som används för framställning av
insektsdödande medel.
Växter som används för framställning av
svampbekämpningsmedel el. dyl..
Växtfrön för särskilda ändamål.

01120000-4
01121000-1
01121100-2
01121110-5
01121111-2
01121112-9
01121113-6
01121114-3
01121120-8
01121200-3
01121210-6
01121211-3
01121212-0
01121213-7
01121220-9

Grönsaker, trädgårds- och plantskoleprodukter.
Grönsaker.
Rotfrukter och rotknölar.
Rotfrukter.
Rödbeta.
Morötter.
Lök.
Rovor.
Rotknölar.
Grönsaksfrukter.
Bönor.
Bondbönor.
Gröna bönor.
Rosenbönor.
Ärter.

01119110-8
01119120-1
01119130-4
01119140-7

01121221-6
01121222-3
01121230-2
01121240-5
01121250-8
01121260-1
01121270-4
01121300-4
01121310-7
01121320-0
01121330-3
01121340-6
01121400-5
01121410-8
01121420-1
01121430-4
01121440-7
01121500-6
01122000-8
01122100-9
01122200-0
01122210-3
01122300-1

Trädgårdsärter.
Sockerärter.
Paprika.
Tomater.
Squash.
Svamp.
Gurka.
Salladsväxter.
Huvudsallat.
Salladsblad.
Kronärtskockor.
Spenat.
Kålväxter.
Vitkål.
Blomkål.
Broccoli.
Brysselkål.
Grönsaksfrön.
Trädgårdsväxter.
Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar.
Snittblommor.
Blomsteruppsättningar.
Blomfrön.

01130000-7
01131000-4
01131100-5
01131110-8
01131111-5
01131112-2
01131113-9

Frukt, nötter, dryckes- och kryddväxter.
Frukt och nötter.
Tropisk frukt och nötter.
Tropisk frukt.
Bananer.
Ananas.
Mangor.

01131114-6
01131115-3
01131116-0
01131117-7
01131118-4
01131120-1
01131200-6
01131210-9
01131220-2
01131230-5
01131240-8
01131250-1
01131300-7
01131310-0
01131311-7
01131312-4
01131313-1
01131314-8
01131315-5
01131320-3
01131321-0
01131322-7
01131323-4
01131330-6
01131331-3
01131332-0
01131333-7
01131334-4
01131340-9
01131341-6
01131342-3

Dadlar.
Russin.
Fikon.
Avokador.
Kiwifrukt.
Kokosnötter.
Citrusfrukt.
Citroner.
Apelsiner.
Grapefrukt.
Tangeriner.
Limefrukter.
Icke tropisk frukt.
Bär.
Korinter.
Krusbär.
Jordgubbar.
Hallon.
Tranbär.
Äpplen, päron och kvitten.
Äpplen.
Päron.
Kvitten.
Stenfrukter.
Aprikoser.
Persikor.
Körsbär.
Plommon.
Druvor.
Bordsdruvor.
Vindruvor.

01131400-8
01131500-9
01132000-1
01132100-2
01132200-3
01132300-4
01132400-5
01133000-8

Oliver.
Fruktfrön.
Dryckesväxter.
Kaffebönor.
Tebuskar.
Mate.
Kakaobönor.
Kryddor (ej bearbetade).

01200000-9
01210000-2
01211000-9
01211100-0
01211200-1
01212000-6
01213000-3
01220000-5
01221000-2
01221100-3
01221200-4
01221300-5
01222000-9
01222100-0
01222200-1
01223000-6
01223100-7
01223200-8
01230000-8
01240000-1
01241000-8
01242000-5

Levande djur och djurprodukter.
Nötkreatur och produkter därav.
Nötkreatur.
Levande nötkreatur.
Kalvar.
Färsk komjölk.
Tjursperma.
Djur inom jordbruket och produkter från dessa.
Boskap.
Får.
Getter.
Hästar.
Färsk får- och getmjölk.
Fårmjölk.
Getmjölk.
Ull och djurhår.
Klippt ull.
Djurhår.
Svin.
Levande fjäderfä och ägg.
Levande fjäderfä.
Ägg.

01250000-4
01251000-1
01251100-2
01251200-3
01252000-8
01252100-9
01252200-0
01252300-1
01252400-2

Levande smådjur och produkter därav.
Kaniner och harar.
Kaniner.
Harar.
Djurprodukter.
Naturhonung.
Sniglar.
Animaliska livsmedel.
Vaxer.

01300000-0

Produkter från blandat jordbruk.

01900000-6

Jordbruksvaror.

02000000-4
02100000-5
02110000-8
02120000-1
02130000-4
02140000-7
02150000-0
02160000-3
02170000-6
02180000-9
02181000-6
02182000-3
02190000-2
02191000-9

Skogsbruk och skogsavverkning.
Trä.
Barrträ.
Tropiska träslag.
Brännved.
Ohyvlat virke.
Barrvirke.
Träavfall.
Träspill.
Stockar.
Trästolpar.
Pålar.
Virke.
Virkesvaror.

02200000-6
02210000-9

Gummi.
Balsam.

02220000-2

Shellack.

02300000-7
02400000-8

Kork.
Skogsprodukter.

02410000-1

Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar.

02500000-9
02510000-2
02511000-9
02512000-6
02513000-3
02520000-5

Plantskoleprodukter.
Växter.
Fröplantor.
Blomlökar.
Buskar.
Träd.

05000000-5

Fisk, fiskeprodukter/fiskeriprodukter och övriga
biprodukter från fiske.

05100000-6
05110000-9
05120000-2
05121000-9
05121100-0
05121200-1
05122000-6
05122100-7
05122200-8
05122300-9
05122400-0
05123000-3
05124000-0
05125000-7

Fisk.
Levande fisk.
Fisk, färsk eller kyld fisk.
Plattfisk, färsk eller kyld.
Sjötunga, färsk eller kyld.
Rödspätta, färsk eller kyld.
Torskfiskar, färsk eller kyld.
Torsk, färsk eller kyld.
Sej, färsk eller kyld.
Kummel, färsk eller kyld.
Kolja, färsk eller kyld.
Sill, färsk eller kyld.
Tonfisk, färsk eller kyld.
Vitling, färsk eller kyld.

05126000-4
05127000-1
05130000-5

Skarpsill, färsk eller kyld.
Lax, färsk eller kyld.
Fiskkött.

05200000-7
05210000-0
05220000-3
05230000-6
05240000-9

Skaldjur.
Färska skaldjur.
Ostron.
Blötdjur och skaldjur.
Akvatiska invertebrater.

05300000-8
05310000-1
05320000-4
05330000-7
05331000-4

Akvatiska produkter.
Koraller eller liknande produkter.
Natursvamp.
Sjögräs.
Alger.

05400000-9
05410000-2

Biprodukter från fiske.
Fiskmjöl.

77000000-0
77100000-1
77110000-4
77111000-1
77112000-8

Jordbruks-, skogs- och trädgårdstjänster.
Jordbrukstjänster.
Tjänster förknippade med jordbruksproduktion.
Uthyrning av jordbruksmaskiner med maskinskötare.
Uthyrning av slåttermaskiner eller
jordbruksutrustning med maskinskötare.
Komposteringstjänster.
Skogstjänster.
Skogsavverkning.
Tjänster i samband med skogsavverkning.
Timmerblädning.
Forsling av virke i skogen.

77120000-7
77200000-2
77210000-5
77211000-2
77211100-3
77211200-4

77211300-5
77211400-6
77211500-7
77211600-8
77220000-8
77230000-1
77231000-8
77300000-3
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77314100-5
77315000-1
77320000-9
77330000-2
77340000-5
77341000-2
77342000-9
77400000-4
77500000-5
77510000-8
77600000-6
77610000-9
77700000-7

Trädröjning.
Trädfällning.
Trädvård.
Sådd av träd.
Virkesimpregnering.
Tjänster förknippade med skogsbruk.
Skogsförvaltning.
Trädgårdstjänster.
Plantering och skötsel av grönområden.
Skötsel av trädgårdar och parker.
Ogräsröjning.
Ogräsbekämpning.
Parkskötsel.
Markskötsel.
Anläggning av gräsmattor.
Sådd.
Skötsel av idrottsplatser.
Arrangering av blomsteruppsättningar.
Beskärning av träd och klippning av häckar.
Beskärning av träd.
Klippning av häckar.
Zoologiska tjänster.
Boskapsskötsel.
Förvaltning av viltbestånd.
Jakttjänster.
Gillring av fällor.
Tjänster i samband med fiske.

SNI Antal arbetsställen 1998:
A 01
A 02

Jordbruk och serviceföretag till jordbruk 141523
Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 15374

B 05
K 73104
L 75132

Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138
Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60
Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk,fiske 182

SSYK 96 Yrken:
1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
1311 Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård,
skogsbruk och fiske
2213 Agronomer och hortonomer
2214 Jägmästare m.fl.
3211 Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.
3212 Skogsmästare m.fl.
6111 Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare
6112 Trädgårdsodlare
6113 Trädgårdsanläggare m.fl.
6121 Husdjursuppfödare och husdjursskötare
6122 Fjäderfäuppfödare
6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
6140 Skogsbrukare
6151 Fiskodlare
6152 Fiskare
6153 Jägare
8331 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
9210 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och

SUN 2000 Utbildningar:
620z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning
Markvetenskap 620 z
Naturbruk, allmän 620 z

Växtförädling 620 z
621a Agronomutbildning
621b Lantmästarutbildning
621c Utbildning i lantbruk, allmän
621d Utbildning i jordbruk/växtodling
621e Utbildning i djurhållning
621f Utbildning i hästhållning / hippologutbildning
621g Utbildning i djurvård
621x Annan utbildning inom lantbruk
Jordbruksteknik 621 _
Agronomexamen 621 a
Lantmästarutbildning 621 b
Lantbruk; allmän 621 c
Naturbruk; lantbruk 621 c
Jordbruk/växtodling 621 d
Naturbruk; jordbruk 621 d
Växtodling 621 d
Animalieproduktion 621 e
Djurhållning 621 e
Hippologutbildning 621 f
Naturbruk; hästhållning 621 f
Djurvård 621 g
Naturbruk; djurvård 621 g
Jordbruksekonomi 621 x
622a Hortonomutbildning
622b Trädgårdsingenjörs- och trädgårdsteknikerutbildning
622c Utbildning i trädgårdsbruk
622x Annan utbildning inom trädgård
Hortonomexamen 622 a

Trädgårdsingenjörsutbildning 622 b
Naturbruk; trädgård 622 c
Trädgårdsteknisk utbildning 622 c
623a Jägmästar- och skogsvetarutbildning
623b Skogsmästar-, skogstekniker- och
skogsingenjörsutbildning
623c Utbildning i skogsbruk
623x Annan utbildning inom skog
Skogsbruksutbildning 623 _
Skogsteknik 623 _
Jägmästarutbildning 623 a
Skogsvetarutbildning 623 a
Skogsingenjörsutbildning 623 b
Skogsmästarutbildning 623 b
Skogsteknikerutbildning 623 b
Naturbruk; skogsbruk 623 c
Skog och träteknik 623 c
Skogshushållning 623 x
624z Fiske och vattenbruk
Fiske 624 z
Fiskodling 624 z
Naturbruk; fiske och vattenbruk 624 z
Vattenbruk 624 z
629z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, övrig/ospecificerad
utbildning

SPIN 2007 varor och tjänster:
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH FISKE:
01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning
härtill
01.1 Ett- och tvååriga växter
01.11 Spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.110 Spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.110.01 Durumvete
01.110.02 Vete, utom durumvete
01.110.03 Majs
01.110.04 Korn
01.110.05 Råg
01.110.06 Havre
01.110.07 Durra
01.110.08 Hirs
01.110.09 Annan spannmål
01.110.10 Halm, agnar och skal av spannmål
01.110.11 Gröna bönor
01.110.12 Gröna ärter
01.110.13 Andra gröna baljväxter
01.110.14 Bönor, torkade
01.110.15 Bondbönor, torkade
01.110.16 Kikärter, torkade
01.110.17 Linser, torkade
01.110.18 ärter, torkade
01.110.19 övrig trindsäd

01.110.20 Sojabönor
01.110.21 Jordnötter med skal
01.110.22 Jordnötter utan skal
01.110.23 Bomullsfrö
01.110.24 Linfrö
01.110.25 Senapsfrö
01.110.26 Raps- eller rybsfrö
01.110.27 Sesamfrö
01.110.28 Solrosfrö
01.110.29 övriga oljeväxtfrön
01.12 Ris, med ytterskal
01.120 Ris, med ytterskal
01.120.00 Ris, med ytterskal
01.13 Grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller
rotknölar
01.130 Grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller
rotknölar
01.130.01 Potatis
01.130.02 Sockerbetor
01.130.03 Sparris
01.130.04 Kål
01.130.05 Blomkål och broccoli
01.130.06 Trädgårdssallat
01.130.07 Cikoriasallat
01.130.08 Spenat
01.130.09 Kronärtskockor
01.130.10 Andra blad- eller stjälkgrönsaker
01.130.11 Vattenmeloner
01.130.12 Andra meloner
01.130.13 Chilifrukter och paprika, grön (endast Capsicum)
01.130.14 Gurkor

01.130.15 äggplanta (aubergine)
01.130.16 Tomater
01.130.17 övriga grönsaksfrukter
01.130.18 Morötter och rovor
01.130.19 Vitlök
01.130.20 Kepalök (matlök)
01.130.21 Purjolök och lök av andra Allium-arter
01.130.22 Annan slags lök, rovor, betor och liknande rotfrukter
(utan hög halt av stärkelse eller inulin)
01.130.23 Sötpotatis
01.130.24 Kassava
01.130.25 Andra rotfrukter och ätliga stam- eller rotknölar med
hög halt av stärkelse eller inulin
01.130.26 Köksväxtfrön, utom betfrön
01.130.27 Sockerbetsfrön
01.130.28 Svampar och tryffel
01.130.29 övriga färska köksväxter
01.14 Sockerrör
01.140 Sockerrör
01.140.00 Sockerrör
01.15 Råtobak
01.150 Råtobak
01.150.00 Råtobak
01.16 Fiberväxter
01.160 Fiberväxter
01.160.01 Bomull, även orensad
01.160.02 Jute, gambohampa och andra bastfibrer för textilt
ändamål, oberedda eller rötade, utom lin, mjukhampa och
rami
01.160.03 Lin, mjukhampa och övriga oberedda fiberväxter
01.19 Andra ett- och tvååriga växter

01.190 Andra ett- och tvååriga växter
01.190.01 Foderväxter
01.190.02 Hö, ensilage
01.190.03 Snittblommor och blomknoppar
01.190.04 Blomsterfrön
01.190.05 Betfrön (utom sockerbetsfrön) och frön till foderväxter
01.190.06 övriga oberedda vegetabiliska material
01.2 Fleråriga växter
01.21 Vindruvor
01.210 Vindruvor
01.210.01 Bordsdruvor
01.210.02 Andra vindruvor, färska
01.22 Tropiska och subtropiska frukter
01.220 Tropiska och subtropiska frukter
01.220.01 Avokado
01.220.02 Bananer, mjölbananer o.d.
01.220.03 Dadlar
01.220.04 Fikon
01.220.05 Andra tropiska och subtropiska frukter
01.23 Citrusfrukter
01.230 Citrusfrukter
01.230.01 Pomelo och grapefrukt
01.230.02 Citroner och limefrukter
01.230.03 Apelsiner
01.230.04 Tangeriner, mandariner, clementiner
01.230.05 Andra citrusfrukter
01.24 Kärnfrukter och stenfrukter
01.240 Kärnfrukter och stenfrukter
01.240.01 äpplen
01.240.02 Päron

01.240.03 Kvittenfrukter
01.240.04 Aprikoser
01.240.05 Körsbär
01.240.06 Persikor
01.240.07 Nektariner
01.240.08 Plommon
01.240.09 Slånbär
01.240.10 övriga kärnfrukter och stenfrukter
01.25 Andra frukter, bär samt nötter
01.250 Andra frukter, bär samt nötter
01.250.01 Kiwi
01.250.02 Hallon
01.250.03 Jordgubbar och smultron
01.250.04 Andra bär och övriga bär av släktet Vaccinium
01.250.05 Frukt- och bärfrön
01.250.06 Mandlar
01.250.07 Kastanjer
01.250.08 Hasselnötter
01.250.09 Pistaschmandlar
01.250.10 Valnötter
01.250.11 Andra nötter (utom vildväxande ätliga nötter,
jordnötter och kokosnötter)
01.250.12 övriga frukter, bär och nötter
01.26 Oljehaltiga frukter
01.260 Oljehaltiga frukter
01.260.01 Bordsoliver
01.260.02 Oliver för framställning av olivolja
01.260.03 Kokosnötter
01.260.04 Andra oljehaltiga frukter
01.27 Kaffe, te, mate, kakao och humle
01.270 Kaffe, te, mate, kakao och humle

01.270.01 Kaffebönor, orostade
01.270.02 Teblad
01.270.03 Mateblad
01.270.04 Kakaobönor
01.28 Kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.280 Kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.280.01 Peppar (Piper spp.), rå
01.280.02 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum
spp.), torkad, rå
01.280.03 Muskot, muskotblomma och kardemumma, rå
01.280.04 Anis, stjärnanis, koriander, spiskummin, kummin,
fänkål och enbär, rå
01.280.05 Kanel, rå
01.280.06 Kryddnejlika (med blomskaft), rå
01.280.07 Ingefära, torkad, rå
01.280.08 Vanilj, rå
01.280.09 Andra obearbetade kryddor
01.280.10 Humle
01.280.11 Växter som används främst för framställning av
parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål
01.29 Andra fleråriga växter
01.290 Andra fleråriga växter
01.290.01 Naturgummi
01.290.02 Julgranar, fällda
01.290.03 Vegetabiliska material av sådana slag som används
främst för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller
garvning

01.3 Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar,
sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
01.30 Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar,
sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
01.300 Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och rotknölar,
sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
01.300.00 Plantmaterial: levande växter, lökar, stam- och
rotknölar, sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
01.4 Levande djur samt produkter från dessa
01.41 Levande nötkreatur av mjölkras och obearbetad mjölk
från dessa
01.410 Levande nötkreatur av mjölkras och obearbetad mjölk
från dessa
01.410.01 Levande nötkreatur av mjölkras
01.410.02 Obearbetad mjölk från nötkreatur av mjölkras
01.42 Andra levande nötkreatur och andra oxdjur samt sperma
från dessa djur
01.420 Andra levande nötkreatur och andra oxdjur samt sperma
från dessa djur
01.420.01 Andra levande nötkreatur och andra oxdjur, utom
kalvar
01.420.02 Levande kalvar av nötkreatur och andra oxdjur
01.420.03 Sperma från nötkreatur och andra oxdjur
01.43 Levande hästar och andra hästdjur
01.430 Levande hästar och andra hästdjur
01.430.00 Levande hästar och andra hästdjur
01.44 Levande kameler och kameldjur
01.440 Levande kameler och kameldjur
01.440.00 Levande kameler och kameldjur

01.45 Levande får och getter; obearbetad mjölk och klippt ull av
får och getter
01.450 Levande får och getter; obearbetad mjölk och klippt ull
av får och getter
01.450.01 Levande får
01.450.02 Levande getter
01.450.03 Obearbetad mjölk från får
01.450.04 Obearbetad mjölk från getter
01.450.05 Klippt ull från får och getter, otvättad ull (fetull),
inklusive fårtvättad klippt ull
01.46 Levande svin
01.461 Smågrisar och avelssvin
01.461.00 Smågrisar och avelssvin
01.462 Slaktsvin
01.462.00 Slaktsvin
01.47 Levande fjäderfä och ägg från dessa
01.471 ägg från fjäderfä
01.471.01 Färska hönsägg med skal
01.471.02 Färska ägg från andra fjäderfän, med skal
01.471.03 Kläckägg
01.472 Levande fjäderfän för slakt
01.472.01 Levande kycklingar
01.472.02 Levande kalkoner
01.472.03 Levande gäss
01.472.04 Levande ankor och pärlhöns
01.49 Andra produktionsdjur samt produkter från dessa
01.491 Slaktrenar
01.491.00 Slaktrenar
01.492 Sällskapsdjur
01.492.01 Levande tamkaniner
01.492.02 övriga levande fåglar

01.492.03 Levande reptiler (inkl. ormar och sköldpaddor)
uppfödda i fångenskap
01.492.04 Hundar och katter
01.492.05 övriga sällskapsdjur
01.499 övriga levande produktionsdjur samt produkter från
dessa
01.499.01 övriga levande produktionsdjur
01.499.02 Naturlig honung
01.499.03 övrig obearbetad mjölk
01.499.04 Sniglar, utom havssniglar, färska, kylda, frysta,
torkade, saltade eller i saltlake
01.499.05 övriga ätliga produkter från djur inom
animalieproduktionen
01.499.06 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
01.499.07 Insektsvaxer och spermaceti (valrav), även
raffinerade eller färgade
01.499.08 Djurembryon för reproduktion
01.499.09 övriga icke ätliga produkter från djur inom
animalieproduktionen
01.499.10 Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av lamm
01.499.11 Oberedda pälsskinn av lamm
01.499.12 Oberedda skinn av övriga djur (färska eller
hållbarhetsbehandlade, men inte vidare beredda)
01.6 Stödtjänster till jordbruk och djurskötsel, utom
veterinärtjänster
01.61 Stödtjänster till växtodling
01.610 Stödtjänster till växtodling
01.610.00 Stödtjänster till växtodling
01.62 Stödtjänster till husdjursskötsel
01.620 Stödtjänster till husdjursskötsel

01.620.00 Stödtjänster till husdjursskötsel
01.63 Bearbetningstjänster avseende skördade växter
01.630 Bearbetningstjänster avseende skördade växter
01.630.00 Bearbetningstjänster avseende skördade växter
01.64 Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.640 Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.640.00 Bearbetningstjänster avseende utsäde
01.7 Jakt och tjänster i anslutning härtill
01.70 Jakt och tjänster i anslutning härtill
01.700 Jakt och tjänster i anslutning härtill
01.700.00 Jakt och tjänster i anslutning härtill
02 Skogsbruksprodukter och tjänster i anslutning till
skogsbruk
02.1 Tjänster i anslutning till skogsträd och
skogsodlingsmaterial
02.10 Tjänster i anslutning till skogsträd och
skogsodlingsmaterial
02.101 Rotposter (skogsträd)
02.101.00 Rotposter (skogsträd)
02.102 Skogsskötseltjänster
02.102.00 Skogsskötseltjänster
02.109 Levande plantor av skogsträd; frön av skogsträd;
skogsodlingsmaterial; övriga skogsbruksprodukter
02.109.01 Levande plantor av skogsträd
02.109.02 Frön av skogsträd
02.109.03 Tjänster avseende skogsodlingsmaterial
02.2 Obearbetat virke
02.20 Obearbetat virke

02.200 Obearbetat virke
02.200.01 Massaved och sågtimmer av barrträ
02.200.02 Massaved och sågtimmer av lövträ, utom tropiska
träslag
02.200.03 Massaved och sågtimmer av tropiska träslag
02.200.04 Brännved
02.3 Annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.30 Annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.300 Annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.300.01 Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och
liknande naturliga produkter
02.300.02 Schellack, balsamer och andra naturliga gummiarter
och hartser
02.300.03 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad
02.300.04 Växtdelar, gräs, mossa och lavar som är lämpliga för
prydnadsändamål
02.300.05 Vilt växande ätliga produkter
02.4 Stödtjänster till skogsbruk
02.40 Stödtjänster till skogsbruk
02.401 Virkesmätningstjänster
02.401.00 Virkesmätningstjänster
02.409 övriga stödtjänster till skogsbruk
02.409.00 övriga stödtjänster till skogsbruk
03 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter;
stödtjänster till fiske
03.0 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter;
stödtjänster till fiske
03.00 Fisk och andra fiskeriprodukter; vattenbruksprodukter;
stödtjänster till fiske

03.000 Fisk och andra fiskeriprodukter;
vattenbruksprodukter; stödtjänster till fiske
03.000.01 Levande akvariefisk
03.000.02 Levande saltvattensfisk, ej odlad
03.000.03 Levande sötvattensfisk, ej odlad
03.000.04 Levande saltvattensfisk, odlad
03.000.05 Levande sötvattensfisk, odlad
03.000.06 Färsk eller kyld saltvattensfisk, ej odlad
03.000.07 Färsk eller kyld sötvattensfisk, ej odlad
03.000.08 Färsk eller kyld saltvattensfisk, odlad
03.000.09 Färsk eller kyld sötvattensfisk, odlad
03.000.10 Kräftdjur, ej frysta, ej odlade
03.000.11 Kräftdjur, ej frysta, odlade
03.000.12 Ostron, levande, färska eller kylda, ej odlade
03.000.13 Andra blötdjur och ryggradslösa vattendjur, levande,
färska eller kylda, ej odlade
03.000.14 Ostron, levande, färska eller kylda, odlade
03.000.15 Andra blötdjur och ryggradslösa vattendjur, levande,
färska eller kylda, odlade
03.000.16 Naturpärlor, obearbetade
03.000.17 Odlade pärlor, obearbetade
03.000.18 Korall och liknande produkter, skal av blötdjur,
kräftdjur eller tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk
03.000.19 Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung
03.000.20 Sjögräs och andra alger, ej odlade
03.000.21 Sjögräs och andra alger, odlade
03.000.22 övriga vattenlevande växter och djur och produkter
av dem
03.000.23 Stödtjänster till fiske
03.000.24 Stödtjänster till vattenbruk

SNI 2007 Näringsgrenar.
A Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske
01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk
01.1 Växtodlare av ett- och tvååriga växter
01.11 Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.110 Odlare av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
01.12 Risodlare
01.120 Risodlare
01.13 Odlare av grönsaker, rotfrukter m.m.
01.131 Potatisodlare
01.132 Sockerbetsodlare
01.133 Odlare av grönsaker på friland
01.134 Odlare av grönsaker i växthus
01.135 Svampodlare m.fl.
01.14 Sockerrörsodlare
01.140 Sockerrörsodlare
01.15 Tobaksodlare
01.150 Tobaksodlare
01.16 Fiberväxtodlare
01.160 Fiberväxtodlare
01.19 Odlare av andra ett- och tvååriga växter
01.191 Odlare av prydnadsväxter i växthus
01.199 Odlare av övriga ett- och tvååriga växter
01.2 Odlare av fleråriga växter
01.21 Druvodlare
01.210 Druvodlare
01.22 Odlare av tropiska och subtropiska frukter
01.220 Odlare av tropiska och subtropiska frukter

01.23 Citrusfruktodlare
01.230 Citrusfruktodlare
01.24 Odlare av kärn- och stenfrukter
01.240 Odlare av kärn- och stenfrukter
01.25 Odlare av andra frukter och bär samt nötter
01.250 Odlare av andra frukter och bär samt nötter
01.26 Odlare av oljehaltiga frukter
01.260 Odlare av oljehaltiga frukter
01.27 Odlare av växter för dryckesframställning
01.270 Odlare av växter för dryckesframställning
01.28 Odlare av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.280 Odlare av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
01.29 Odlare av andra fleråriga växter
01.290 Odlare av andra fleråriga växter

01.46 Svinuppfödare
01.461 Smågrisuppfödare
01.462 Slaktsvinsuppfödare
01.47 Äggproducenter och fjäderfäföretag
01.471 Äggproducenter
01.472 Fjäderfäföretag
01.49 Andra djuruppfödare
01.491 Renskötare
01.492 Uppfödare av sällskapsdjur
01.499 Övriga djuruppfödare

01.3 Odlare av plantskoleväxter
01.30 Odlare av plantskoleväxter
01.301 Odlare av plantskoleväxter i växthus
01.302 Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland

01.6 Serviceföretag till jordbruk och bearbetning av skördade
växter
01.61 Serviceföretag till växtodling
01.610 Serviceföretag till växtodling
01.62 Serviceföretag till husdjurskötsel
01.620 Serviceföretag till husdjurskötsel
01.63 Företag för bearbetning av skördade växter
01.630 Företag för bearbetning av skördade växter
01.64 Företag för bearbetning av utsäde
01.640 Företag för bearbetning av utsäde

01.4 Djurskötselföretag
01.41 Mjölkproducenter
01.410 Mjölkproducenter
01.42 Nötköttsproducenter
01.420 Nötköttsproducenter
01.43 Stuterier och andra hästuppfödare m.fl.
01.430 Stuterier och andra hästuppfödare m.fl.
01.44 Uppfödare av kameler och kameldjur
01.440 Uppfödare av kameler och kameldjur
01.45 Får- och getuppfödare
01.450 Får- och getuppfödare

01.5 Blandat jordbruk
01.50 Blandat jordbruk
01.500 Blandat jordbruk

01.7 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag
01.70 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag
01.700 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag
02 Skogsbruksföretag

02.1 Skogsägare och skogsskötselföretag
02.10 Skogsägare och skogsskötselföretag
02.101 Skogsägare
02.102 Skogsskötselföretag
02.109 Övriga skogsbruksföretag

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

02.2 Avverkningsföretag
02.20 Avverkningsföretag
02.200 Avverkningsföretag

116

90 Jordbruk

118

91 Skogsbruk

120

92 Saltsjöfisket

121

93 Totalskörd av spannmål (vattenhalt14 procent) 1900–2008

122

94 Kor, svin och får i juni 1960–2008

123

95 Fällda älgar 1925–2008

123

96 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2008

123

97 Saltsjöfisket, yrkesfiskare 1925–2008

124

98 Skogsmarksareal efter ägarklass, 2008

124

99 Virkesförrådets utveckling sedan 1920- talet, alla ägoslag

124

100 Skogsvårdsåtgärder treårsmedelvärde 2006–2008 (1 000
ha)

125

101 Antal arbetstimmar i skogsarbete, hundratusentals
timmar 1973–2007/08

125

102 Årlig bruttoavverkning 1955–2008

125

103 Export och import av skogsindustriprodukter 2008 efter
produkt, mdkr

127

104 Jordbruksföretag efter företagensstorlek

02.3 Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.30 Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.300 Insamlare av annat vilt växande skogsmaterial än trä
02.4 Serviceföretag till skogsbruk
02.40 Serviceföretag till skogsbruk
02.401 Virkesmätningsföreningar
02.409 Övriga serviceföretag till skogsbruk
03 Fiskare och vattenbrukare
03.1 Fiskare
03.11 Saltvattenfiskare
03.111 Trålfiskare, i saltvatten
03.119 Övriga saltvattensfiskare
03.12 Sötvattensfiskare
03.120 Sötvattensfiskare
03.2 Vattenbrukare
03.21 Fiskodlare, i saltvatten
03.210 Fiskodlare, i saltvatten
03.22 Fiskodlare, i sötvatten
03.220 Fiskodlare, i sötvatten

Jordbruk, skogsbruk och fiske
Sida Tabell nr/område i årsboken

128

105 Jordbruksföretag efter driftsinriktningi jordbruket

138

122 Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare
2004– 2008, 1 000 hektar

129

106 Åkerareal efter jordbruksföretagensstorlek

130

107 Åkermarkens användning, hektar

138

123Miljöhänsyn vid avverkning i relation till
skogsvårdslagens (SVL) krav, föryngringsavverkningar

131

108 Totalskörd i ton

139

124 Beräknad bruttoavverkning

131

109 Ekologisk odling, totalskörd i ton

140

132

110 Hektarskörd av spannmål och potatis, kg per hektar

125 Genomsnittspriser på leveransvirke för barrsågtimmer
och massaved

133

111 Ekologisk odling, skörd av spannmål, potatis och ärter,
kg per hektar

141

126 Investeringar och underhållskostnaderinom skogsbruket

142

127 Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt

133

112 Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns

142

133

113 Husdjur

128 Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor,
hel färskvikt, ton

134

114 Renar vid samebyar

143

129 Saltsjöfisket, ilandförd fisk på kuststräckor 2008, landad
vikt och värde

134

115 Animal produktion, 1 000 ton

144

130 Saltsjöfisket, fiskare och båtar

135

116 Odling av trädgårdsväxter

135

117 Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter

136

118 Antal djur som använts i försök enligt Europarådskonventionen (ETS 123) och EG:s direktiv (86/609/EEG) i
Sverige

136

119 Antal djur som använts i beteendestudier, som avlivats
utan föregående ingrepp samt i övriga försök i Sverige under
år 2007

137

120 Under tillåten jakttid fällda älgar,länsvis

137

121 Total skogsmarksareal och areal skyddad skogsmark
enligt svenska definitioner 2008

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider,
matservering, restauranger.

641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien od, klädvård (utom 648 tvätt od)
647 Allmän hushållsekonomi. Fastigheter.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete.

Libris/SAB:
Qca Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten) (15 495)
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).

Libris/SAB:
Qc Hem och hushåll (24 908) (till 640-649)
Qc(x)Allmänt: lexikon (75)
Qc- Särskilda länder och områden (1 046)
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)

sverige.se 2008:
Statens livsmedelsverk
Livsmedelsekomomiska institutet
Matplatsen.nu
Forskningsämnen enligt SCB:
232 Hushålls- och kostvetenskap.
2321 Hushålls- och kostvetenskap
1741 Livsmedelsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Köttvetenskap
Livsmedelskemi
Mjölkproduktlära
Växtproduktlära
CPV 2003:
55000000-0

Hotell- och restaurangtjänster.

55100000-1

Hotelltjänster.
I ngår i 643 Boende , hotell od.

55200000-2

Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell).
I ngår i 643 Boende , hotell od.

55300000-3
55310000-6
55311000-3
55312000-0
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55330000-2
55400000-4
55410000-7
55500000-5
55510000-8
55511000-5
55512000-2
55520000-1
55521000-8
55521100-9
55521200-0
55522000-5
55523000-2
55523100-3
55524000-9

Restaurang- och serveringstjänster.
Restaurangserveringstjänster.
Serveringstjänster för särskild kundgrupp.
Allmänna serveringstjänster.
Måltidsservering.
Matberedning.
Tillagning av måltider.
Kafeteriaverksamhet.
Dryckesservering.
Barskötsel.
Matsalstjänster och catering.
Matsalstjänster.
Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för
särskild kundgrupp.
Drift av matsal.
Catering.
Catering för privata hushåll.
Hemkörning av mat.
Måltidsleveranser.
Catering för transportföretag.
Catering för övriga företag eller övriga institutioner.
Servering av skolmåltider.
Skolbespisning.

50882000-1
50883000-8
50884000-5

Reparation och underhåll av restaurangutrustning.
Reparation och underhåll av cateringutrustning.
Reparation och underhåll av campingutrustning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
H 55300 Restauranger 16898
H 55400 Barer och pubar 60

H 55510
H 55521
H 55522
H 55523
H 55529

Personalmatsalar 483
Cateringföretag för 19
Centralkök för sjukhus 7
Centralkök för skolor, omsorgs- o a inst. 138
Övriga cateringföretag 707

SSYK 96 Yrken:
1224 Driftchefer inom (handel, hotell och) restaurang,
(transport och kommunikation)
1314 Chefer för mindre företag inom (handel, hotell och)
restaurang, (transport och kommunikation)
5121 Storhushållsföreståndare m.fl.
5122 Kockar och kokerskor
5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar
5223 Kaféföreståndare
9130 Köks- och restaurangbiträden
SUN 2000 Utbildningar:
811a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning
811b Utbildning för hotell. Till SW643
811c Utbildning för restaurang
811d Utbildning för storhushåll
811x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
Hotell och restaurang 811 a
Gastronomi 811 c
Hotell och restaurangutbildning; restaurang 811 c
Livsmedelsteknik; restaurang 811 c
Livsmedelsteknik; servering 811 c
Livsmedelsteknik; sjöintendentur 811 c
Restaurang; servering 811 c
Restaurang; sjöintendentur 811 c

Restaurangutbildning 811 c
Hotell o restaurangutbildning; storhushåll 811 d
Livsmedelsteknik; storhushåll 811 d
Restaurang; storhushåll 811 d
Storhushåll 811 d

SPIN 2007 varor och tjänster:
56 Bar- och restaurangtjänster
56.1 Restauranger och mobila restaurangtjänster
56.10 Restauranger och mobila restaurangtjänster
56.100 Restauranger och mobila restaurangtjänster
56.100.01 Restaurangtjänster med bordsservering
56.100.02 Restaurangtjänster på tåg och båt
56.100.03 Restaurangtjänster utan bordsservering
56.100.04 Andra restaurangtjänster
56.2 Cateringtjänster
56.21 Cateringtjänster vid enskilda evenemang
56.210 Cateringtjänster vid enskilda evenemang
56.210.01 Cateringtjänster för privathushåll
56.210.02 Cateringtjänster vid andra evenemang
56.29 Andra catering- och centralkökstjänster
56.291 Personalmatsalstjänster
56.291.00 Personalmatsalstjänster
56.292 Centralkökstjänster för sjukhus
56.292.00 Centralkökstjänster för sjukhus
56.293 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra
institutioner
56.293.00 Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra
institutioner

56.294 Centralkökstjänster för transportsektorn
56.294.00 Centralkökstjänster för transportsektorn
56.299 övriga cateringtjänster
56.299.00 övriga cateringtjänster
56.3 Bartjänster
56.30 Bartjänster
56.300 Bartjänster
56.300.00 Bartjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
56 Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
56.1 Restauranger
56.10 Restauranger
56.100 Restauranger
56.2 Cateringföretag och centralkök
56.21 Cateringföretag för enskilda evenemang
56.210 Cateringföretag för enskilda evenemang
56.29 Andra cateringföretag och centralkök
56.291 Personalmatsalar
56.292 Centralkök för sjukhus
56.293 Centralkök för skolor, omsorgs- och andra institutioner
56.294 Cateringföretag för transportsektorn
56.299 Övriga cateringföretag
56.3 Barer och pubar
56.30 Barer och pubar
56.300 Barer och pubar

643 Organisation av boende, personalrum
o d. Hotell.
Libris/SAB:
Qm Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656,
reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon (24)
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia (81)
Qm- Särskilda länder och områden
(DC 643, DK 643 Bostad).
CPV 2003:
55100000-1

Hotelltjänster.

55200000-2
55210000-5
55220000-8
55221000-5
55240000-4
55241000-1
55242000-8
55243000-5
55250000-7
55260000-0
55270000-3
50881000-4

Camping och andra korttidsinkvarteringar (ej hotell).
Vandrarhemstjänster.
Campingplatstjänster.
Campingtjänster för husvagnar.
Semesteranläggningar och semesterhem.
Semesteranläggningar.
Tjänster i samband med semesterhem.
Barnkolonier.
Uthyrning av möblerade korttidsinkvarteringar.
Tjänster i samband med sovvagnar.
Uthyrning av rum inklusive frukost.
Reparation och underhåll av hotellutrustning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
H 55111 Hotell med restaurang utom konferensanläggn.1400
H 55112 Konferensanläggningar 321

H 55120
H 55210
H 55220
H 55230
N 85311
N 85312
N 85313
N 85314
N 85315
N 85323
N 85322

Hotell utan restaurang 531
Vandrarhem m.m. 218
Campingplatser m.m. 452
Stugbyar m.m. 334
Servicehus, servicelägenheter, ålderdomshem 2519
Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659
Hem för vård eller boende 903
Flyktingförläggningar 50
Inackorderingshem 137
Hemtjänst, dagcentraler 2604
Fritidshem,familjedaghem od 2063. Del, även 7957
och 649

SSYK 96 Yrken:
1224 Driftchefer inom (handel,) hotell (och restaurang,
transport och kommunikation)
1314 Chefer för mindre företag inom (handel,) hotell( och
restaurang, transport och kommunikation)
SUN 2000 Utbildningar:
811a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning
811b Utbildning för hotell
811c Utbildning för restaurang. Till SW 641/642
811d Utbildning för storhushåll. Till SW 641/642
811x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
Hotell och restaurang 811 a
Hotell 811 b
Hotell och restaurangutbildning; hotell 811 b
Receptionist; hotell 811 b
Restaurang; hotell 811 b
Gastronomi 811 c

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av I HOTELL- OCH RESTAURANG-TJÄNSTER:
55 Hotell- och logitjänster
55.1 Hotelltjänster
55.10 Hotelltjänster
55.101 Hotelltjänster med restaurang
55.101.00 Hotelltjänster med restaurang
55.102 Drift av konferensanläggningar
55.102.00 Drift av konferensanläggningar
55.103 Hotelltjänster utan restaurang
55.103.00 Hotelltjänster utan restaurang
55.2 Tjänster för semesterbostäder och annat korttidsboende
55.20 Tjänster för semesterbostäder och annat korttidsboende
55.201 Vandrarhemstjänster
55.201.00 Vandrarhemstjänster
55.202 Stugby- och semesterbytjänster
55.202.01 Rums-, lägenhets- eller stugtjänster för besökare i
andelsboende, (timeshare)
55.202.02 Andra rums-, lägenhets- eller stugtjänster för
besökare, utan daglig städning
55.3 Campingplatstjänster och tjänster avseende
uppställningsområden för husbilar och husvagnar
55.30 Campingplatstjänster och tjänster avseende
uppställningsområden för husbilar och husvagnar
55.300 Campingplatstjänster och tjänster avseende
uppställningsområden för husbilar och husvagnar
55.300.01 Campingplatstjänster
55.300.02 Tjänster avseende uppställningsområden för husbilar
och husvagnar

55.9 Andra logitjänster
55.90 Andra logitjänster
55.900 Andra logitjänster
55.900.01 Rums- eller lägenhetstjänster för studenter i
studenthem och på internat
55.900.02 Tjänster avseende övernattningsrum eller -bostäder
för arbetare
55.900.03 Sovvagnstjänster och liknande tjänster i andra
transportmedel
55.900.04 övriga logitjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
55 Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser
m.m.
55.1 Hotell
55.10 Hotell
55.101 Hotell med restaurang
55.102 Konferensanläggningar
55.103 Hotell utan restaurang
55.2 Semesterbyar, vandrarhem, stugbyar m.m.
55.20 Semesterbyar
55.201 Vandrarhem m.m.
55.202 Stugbyar m.m.
55.3 Campingplatser m.m.
55.30 Campingplatser m.m.
55.300 Campingplatser m.m.
55.9 Andra logier
55.90 Andra logier
55.900 Andra logier

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Boende, byggande och bebyggelse
Sida Tabell nr/område i årsboken
181

175 Bostadsbeståndet och dessförändringar

183

176 Boende, byggande och bebyggelse

185

177 Lägenheter i färdigställda hus 1950–2008

185

178 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus
1950–2008

185

179 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus
1950–2008

186

180 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus

186

181 Statligt stöd till bostadsförsörjningen, ny- och ombyggnad

187

182 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori,
upplåtelseform, lägenhetstyp m.m.

188

183 Nettoförändring av lägenheter i färdigställda ombyggda
flerbostadshus

189

184 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus

190

185 Lägenheter i rivna flerbostadshusefter ägarkategori,
lägenhetstyp, byggnadsperiodm.m.

191

186 Förändring i månadshyra per lägenhetefter region och
lägenhetstyp, procent

191

187 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp

192

188 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal outhyrda
resp. till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2008

192

189 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal lägenheter
lediga till uthyrningden 1 mars resp. den 1 september

Översiklig fysisk planering ingår i SW 71
Arkitektverksamhet ingår i SW 72
Ingenjörskonstruktioner ingår i SW62
Byggnadsverksamheter ingår i SW 69
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Libris/SAB:
Pc Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av
energisystem till 644)
Pp Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (23 063)
(drift av hygien till 644)
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m (6
042) (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp (1 960)
Ppdb Renhållning och avfallshantering (1 874)
Ppdd Buller (416)
Ppde Gatu- och vägbelysning (52)
Ppdf Värmeförsörjning (228)
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).
sverige.se 2008:
Statens Energimyndighet, STEM
Statens oljelager SOL
VA-nämnd, Statens
Vattenfall AB
Statens råd för kärnavfallsfrågor
Elsäkerhetsverket
Statens kärnkraftinspektion SKI
Kärnavfallsfondens styrelse
Oljekrisnämnden
Svensk Energi
Svenska Fjärrvärmeföreningen

Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen VAV
Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, DESS
Svenska kraftnät, Affärsverket
Svenskt Vatten AB www.svensktvatten.se
Svenska Elektriska Kommissionen, SEK
CPV 2003:
40000000-2

40411000-6
40412000-3
40420000-2
40500000-7
40510000-0
40520000-3
40530000-6
40540000-9

Elektricitet, gas, kärnenergi och kärnbränslen,
varmvatten och övriga energikällor.
Elektricitet.
Fabriksframställd gas och gasdistribution.
Fotogen eller liknande gaser.
Ledningsgas.
Ånga, varmvatten och tillhörande produkter.
Varmvatten.
Ånga.
Fjärrvärme.
Fjärrvärme.
Solenergi.
Solcellsplattor. Tillverkning ingår i 662 Tillverkning
av explosivämnen, tändmedel, bränslen.
Solfångare.
Solcellsmoduler.
Solkraftverk.
Kärnbränslen. Tillverkning ingår i 66-68
Uran.
Plutonium.
Radioaktivt material.
Radioisotoper.

41000000-9

Uppsamlat och renat vatten.

40100000-3
40200000-4
40210000-7
40220000-0
40300000-5
40310000-8
40320000-1
40330000-4
40340000-7
40400000-6
40410000-9

41100000-0
41110000-3
41120000-6

Naturligt vatten.
Dricksvatten.
Odrickbart vatten.

65000000-3
65100000-4
65110000-7
65111000-4
65120000-0
65130000-3
65200000-5
65210000-8
65300000-6
65310000-9
65320000-2
65400000-7
65410000-0
65500000-8

El-, vatten- och energiverk.
Vattendistribution och tillhörande tjänster.
Vattendistribution.
Dricksvattendistribution.
Drift av vattenreningsanläggning.
Drift av vattenförsörjningsanläggning.
Gasdistribution och tillhörande tjänster.
Gasdistribution.
Eldistribution och tillhörande tjänster.
Eldistribution.
Drift av elektriska anläggningar.
Andra energikällor – försörjning och distribution.
Drift av kraftverk.
Mätaravläsning.

90000000-7

Avlopps- och avfallshantering, sanering och
miljövårdstjänster.
Hämtning och bortskaffande av avloppsvatten och
avfall.
Avloppshantering.
Avledning och rening av avloppsvatten.
Avledning av avloppsvatten.
Avloppsvattenrening.
Disponering av avloppsvatten.
Rening av kloakbrunnar och septiska tankar.
Rening av kloakbrunnar.
Tjänster för septiska tankar.

90100000-8
90110000-1
90111000-8
90111100-9
90111200-0
90111300-1
90112000-5
90112100-6
90112200-7

90112210-0
90112300-8
90113000-2
90114000-9
90114100-0
90115000-6
90120000-4
90121000-1
90121100-2
90121110-5
90121120-8
90121130-1
90121140-4
90121200-3
90121300-4
90121310-7
90121320-0
90121330-3
90121340-6
90121400-5
90122000-8
90122100-9
90122110-2
90122111-9
90122112-6
90122113-3
90122114-0
90122120-5
90122121-2
90122122-9
90122123-6

Rening av septiska tankar.
Tömning av kloakbrunnar eller septiska tankar.
Rensning av avlopp.
Skötsel av avloppsnät.
Drift av reningsverk.
Besiktning av avlopp.
Renhållning.
Avfallshantering.
Sophämtning.
Hämtning av deponisopor.
Hämtning av hushållssopor.
Insamling av avfall.
Pappersinsamling.
Avfallstransport.
Avfallsbehandling.
Disponering av hushållssopor.
Disponering av sopor.
Avfallsförbränning.
Bortskaffande av aska.
Behandling och disponering av förorenade vätskor.
Tjänster i samband med särskilt avfall.
Tjänster för giftigt avfall.
Tjänster i samband med radioaktivt avfall.
Hämtning av radioaktivt avfall.
Deponering av radioaktivt avfall.
Disponering av radioaktivt avfall.
Transport av radioaktivt avfall.
Tjänster i samband med kontaminerad jord.
Bortforsling av kontaminerad jord.
Disponering av kontaminerad jord.
Behandling av kontaminerad mark.

90122124-3
90122130-8
90122131-5
90122132-2
90122200-0
90122210-3
90122220-6
90122230-9
90122240-2
90122300-1
90122310-4
90122320-7
90122330-0
90122340-3
90123000-5
90123100-6
90123200-7
90123300-8
90200000-9
90210000-2
90211000-9
90212000-6
90213000-3
90220000-5
90221000-2
90230000-8
90240000-1

Markrening och markbehandling.
Deponering av giftigt avfall utom radioaktivt avfall
och kontaminerad jord.
Oskadliggörande av vapen och ammunition.
Desarmering av bomber.
Tjänster i samband med medicinskt avfall.
Insamling av sjukvårdsavfall.
Hantering av sjukvårdsavfall.
Bortforsling av biologiskt avfall.
Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall.
Bearbetning av slam.
Avlägsnande av slam.
Transport av slam.
Behandling av slam.
Hantering av slam.
Drift av avfallsupplag.
Förvaltningstjänster i samband med övertäckta
avfallsupplag.
Förvaltningstjänster i samband med kolavfallsupplag.
Förvaltningstjänster i samband med avfallsupplag.
Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i
tätort och på landsbygden.
Gaturenhållning.
Gatsopning.
Snöröjning.
Isröjning.
Renhållning av rännstenar.
Tömning av rännstenar.
Avlägsnande av asbest.
Borttagande av bly.

90250000-4
90260000-7
90300000-0
90310000-3
90311000-0
90312000-7
90313000-4
90313100-5
90313110-8
90313120-1
90314000-1
90315000-8
90315100-9
90315200-0
90315300-1
90320000-6

Desinficering och utrotning i tätort och på
landsbygden.
Strandrengöring.
Tjänster avseende miljö och ekologi.
Miljötjänster.
Miljörådgivning.
Undersökning avseende miljöpåverkan.
Miljöövervakningssystem.
Föroreningskontroll.
Föroreningskontroll av oljeutsläpp.
Föroreningsövervakning.
Emissionsmätningar.
Miljöskydd.
Miljöbevarande tjänster.
Miljöförbättrande tjänster.
Återvinning.
Ekologiska tjänster.

74600000-5
74610000-8
74611000-5
74613000-9
74614000-6
74614100-7
74614110-0
74615000-3
74620000-1

Undersöknings- och säkerhetstjänster.
Säkerhetstjänster.
Larmövervakningstjänster.
Vakttjänster.
Övervakningstjänster.
Eftersökning.
Uppspårning av försvunna.
Patrullering.
Utredning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
E 40
El-, gas- och värmeverk 2316
E 41
Vattenverk 667

O 90
K 74600
K 74703

Reningsverk,avfallsanläggn.,renhållningsverk 1633
Företag f bevakning o säkerhetstjänst,
detektivbyråer 688
Skorstensfejare 392

SSYK 96 Yrken:
1222 Driftchefer inom (tillverkning,) el-, värme- och
vattenförsörjning m.m.
312 Chefer för mindre företag inom (tillverkning,) el-, värmeoch vattenförsörjning m.m.
7143 Skorstensfejare och saneringsarbetare
9143 Mätaravläsare
9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare
SUN 2000 Utbildningar:
853z Renhållning och avfallshantering
859z Miljövård och miljöskydd, övrig/ospec utbildning
Avfallshantering 853 z
Renhållning 853 z
Skorstensfejarutbildning 814 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
E VATTENFÖRSÖRJNINGS-TJÄNSTER;
AVLOPPSRENINGS-, AVFALLSHANTE-RINGS- OCH
SANERINGSTJÄNSTER:
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster
36.0 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster
36.00 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster
36.001 Upptaget och renat vatten från grundvatten; distribution
av vatten från grundvatten

36.001.01 Dricksvatten från grundvatten
36.001.02 Vatten som inte är av dricksvattenkvalitet från
grundvatten
36.001.03 Distribution av vatten från grundvatten
36.001.04 Handel med grundvatten
36.002 Upptaget och renat vatten från ytvatten; distribution av
vatten från ytvatten
36.002.01 Dricksvatten från ytvatten
36.002.02 Vatten som inte är av dricksvattenkvalitet från
ytvatten
36.002.03 Distribution av vatten från ytvatten
36.002.04 Handel med ytvatten
37 Avloppsreningstjänster; avloppsslam
37.0 Avloppsreningstjänster; avloppsslam
37.00 Avloppsreningstjänster; avloppsslam
37.000 Avloppsreningstjänster; avloppsslam
37.000.01 Operativa tjänster avseende avloppssystem och
reningsanläggningar
37.000.02 Tjänster avseende avloppsbrunnar och septiktankar
37.000.03 Avloppsslam
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster
38.1 Avfall; insamlingstjänster avseende avfall
38.11 Icke-farligt avfall; insamlingstjänster avseende icke-farligt
avfall
38.110 Icke-farligt avfall; insamlingstjänster avseende ickefarligt avfall
38.110.01 Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt
återvinningsbart avfall
38.110.02 övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt
återvinningsbart avfall

38.110.03 Kommunala insamlingstjänster avseende icke-farligt,
icke återvinningsbart avfall
38.110.04 övriga insamlingstjänster avseende icke-farligt, icke
återvinningsbart avfall
38.110.05 Icke återvinningsbart icke-farligt kommunalt avfall
38.110.06 Annat icke återvinningsbart icke-farligt avfall
38.110.07 Fartyg och annan flytande materiel, avsedda att
huggas upp
38.110.08 Uttjänta fordon och maskiner, andra än fartyg och
annan flytande materiel, avsedda att demonteras
38.110.09 Glasavfall
38.110.10 Avfall av papper och kartong
38.110.11 Begagnade däck, andra än massivdäck
38.110.12 Annat gummiavfall
38.110.13 Plastavfall
38.110.14 Textilavfall
38.110.15 Läderavfall
38.110.16 Icke-farligt metallavfall
38.110.17 övrigt icke-farligt återvinningsbart avfall
38.110.18 Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av
icke-farligt återvinningsbart avfall
38.110.19 Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av
annat icke-farligt avfall
38.12 Farligt avfall; insamlingstjänster avseende farligt avfall
38.120 Farligt avfall; insamlingstjänster avseende farligt avfall
38.120.01 Insamlingstjänster avseende medicinskt och annat
miljöfarligt avfall
38.120.02 Insamlingstjänster avseende annat farligt
industriavfall
38.120.03 Insamlingstjänster avseende farligt kommunalt avfall

38.120.04 Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till
kärnreaktorer
38.120.05 Läkemedelsavfall
38.120.06 Annat medicinskt riskavfall
38.120.07 Farligt kemiskt avfall
38.120.08 Spillolja
38.120.09 Farligt metallavfall
38.120.10 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer
38.120.11 Annat farligt avfall
38.120.12 Tjänster avseende omlastning och mellanlagring av
farligt avfall
38.2 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av avfall
38.21 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av ickefarligt avfall
38.210 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av
icke-farligt avfall
38.210.01 Tjänster avseende behandling av icke-farligt avfall för
slutförvaring
38.210.02 Kommunala deponianläggningstjänster
38.210.03 Andra deponianläggningstjänster
38.210.04 Förbränningstjänster avseende icke-farligt avfall
38.210.05 Komposterings- och rötningstjänster av icke-farligt
avfall
38.210.06 Tjänster avseende annat bortskaffande av icke-farligt
avfall
38.210.07 Avfall av organiska lösningsmedel
38.210.08 Aska och återstoder från förbränning av avfall
38.22 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av farligt
avfall

38.220 Tjänster avseende behandling och bortskaffande av
farligt avfall
38.220.01 Tjänster avseende behandling av kärnavfall
38.220.02 Tjänster avseende behandling av annat farligt avfall
38.220.03 Tjänster avseende bortskaffande av kärnavfall
38.220.04 Tjänster avseende bortskaffande av annat farligt
avfall
38.3 återvinningstjänster; returråvara
38.31 Demonteringstjänster avseende uttjänta fartyg, fordon
och maskiner
38.311 Demonteringstjänster avseende uttjänta fordon
38.311.00 Demonteringstjänster avseende uttjänta fordon
38.312 Demonteringstjänster avseende elektrisk och elektronisk
utrustning
38.312.00 Demonteringstjänster avseende elektrisk och
elektronisk utrustning
38.319 Demonteringstjänster avseende övrig kasserad
utrustning
38.319.01 Skrotningstjänster avseende fartyg
38.319.02 Demonteringstjänster avseende övrig kasserad
utrustning, exkl. fartyg och annan flytande materiel
38.32 återvinningstjänster avseende källsorterat material;
returråvara
38.320 återvinningstjänster avseende källsorterat material;
returråvara
38.320.01 återvinningstjänster avseende källsorterat
metallmaterial
38.320.02 återvinningstjänster avseende annat källsorterat
material än metall
38.320.03 Returråvara av ädelmetall

38.320.04 Returråvara av järnhaltig metall
38.320.05 Returråvara av koppar
38.320.06 Returråvara av nickel
38.320.07 Returråvara av aluminium
38.320.08 Returråvara av annan metall
38.320.09 Returråvara av glas
38.320.10 Returråvara av papper och papp
38.320.11 Returråvara av plast
38.320.12 Returråvara av gummi
38.320.13 Returråvara av textil
38.320.14 Returråvara av annan icke-metall
39 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för
avfallshantering
39.0 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för
avfallshantering
39.00 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för
avfallshantering
39.000 Sanerings-, efterbehandlings- och andra tjänster för
avfallshantering
39.000.01 Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende
förorenad jord och förorenat grundvatten
39.000.02 Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende
förorenat ytvatten
39.000.03 Sanerings- och efterbehandlingstjänster avseende
förorenad luft
39.000.04 Saneringstjänster avseende byggnader
39.000.05 Tjänster avseende skadebegränsning, kontroll och
övervakning m.m. av förorenade områden
39.000.06 Andra saneringstjänster
39.000.07 Andra specialtjänster för föroreningsbekämpning

D EL, GAS, VÄRME OCH KYLA:
35 El, gas, värme och kyla
35.1 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende
elkraft
35.11 Elektricitet
35.110 Elektricitet
35.110.00 Elektricitet
35.12 överföringstjänster avseende elektricitet
35.120 överföringstjänster avseende elektricitet
35.120.00 överföringstjänster avseende elektricitet
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet
35.130 Distributionstjänster avseende elektricitet
35.130.00 Distributionstjänster avseende elektricitet
35.14 Handel med elektricitet
35.140 Handel med elektricitet
35.140.00 Handel med elektricitet
35.2 Framställd gas; distributionstjänster avseende gasformiga
bränslen via rörnät
35.21 Framställd gas
35.210 Framställd gas
35.210.00 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser,
andra än petroleumgaser
35.22 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via
rörnät
35.220 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen via
rörnät
35.220.00 Distributionstjänster avseende gasformiga bränslen
via rörnät

35.23 Handel med gas via rörnät
35.230 Handel med gas via rörnät
35.230.00 Handel med gas via rörnät
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla
35.30 Försörjningstjänster avseende värme och kyla
35.300 Försörjningstjänster avseende värme och kyla
35.300.01 ånga och hetvatten
35.300.02 ång- och hetvattenförsörjningstjänster via rörnät
35.300.03 Is, inklusive is för kyländamål (dvs. annat än för
livsmedel)
35.300.04 Kylluft- och kylvattenförsörjningstjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
D El-, gas- och värmeverk
35 El-, gas- och värmeverk
35.1 Elverk; elnätföretag; distribution av och handel med
elektricitet
35.11 Elverk
35.110 Elverk
35.12 Elnätföretag
35.120 Elnätföretag
35.13 Distribution av elektricitet
35.130 Distribution av elektricitet
35.14 Handel med elektricitet
35.140 Handel med elektricitet

35.2 Gasverk; distribution av och handel med gasformiga
bränslen via rörnät
35.21 Gasverk
35.210 Gasverk
35.22 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
35.23 Handel med gas via rörnät
35.230 Handel med gas via rörnät
35.3 Värmeverk m.m.
35.30 Värmeverk m.m.
35.300 Värmeverk m.m.
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
36 Vattenverk
36.0 Vattenverk
36.00 Vattenverk
36.001 Vattenverk för grundvatten
36.002 Vattenverk för ytvatten
37 Reningsverk
37.0 Reningsverk
37.00 Reningsverk
37.000 Reningsverk
38 Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar
38.1 Anläggningar för insamling av avfall
38.11 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
38.110 Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
38.12 Anläggningar för insamling av farligt avfall

38.120 Anläggningar för insamling av farligt avfall
38.2 Anläggningar för behandling och bortskaffande av avfall
38.21 Anläggningar för behandling och bortskaffande av ickefarligt avfall
38.210 Anläggningar för behandling och bortskaffande av ickefarligt avfall
38.22 Anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt
avfall
38.220 Anläggningar för behandling och bortskaffande av farligt
avfall
38.3 Återvinningsanläggningar
38.31 Anläggningar för demontering av uttjänta fordon och
maskiner
38.311 Anläggningar för demontering av uttjänta fordon
38.312 Anläggningar för demontering av elektrisk och
elektronisk utrustning
38.319 Anläggningar för demontering av övrig kasserad
utrustning
38.32 Anläggningar för återvinning av källsorterat material
38.320 Anläggningar för återvinning av källsorterat material
39 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
39.0 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
39.00 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
39.000 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Energi
Sida Tabell nr/område i årsboken
169

158 Vindkraft

170

159 Energi

172

160 Elektrisk energi, produktion 1936–2008, GWh

172

161 Energipriser 1:a kvartalet 2000–2009 för olika typkunder,
normalprisavtal, öre per kWh

172

162 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av
elenergi1936–2008

173

163 Energibalans, översikt, petajoule (PJ)

173

164 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av
inköpt bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag

174

165 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av
elektrisk energi efter näringsgren

174

166 Genomsnittligt elenergipris för olika hushållskunder den 1
januari öre/kWh

175

167 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder
den 1 januari, öre/kWh

175

168 Elektrisk energi, produktion ochförbrukning

176

169 Vattenkraft, utbyggdden 31 december

176

170 Kärnkraftsenergi tillgång ochproduktion

177

171 Använda energislag för permanentbeboddasmåhus (inkl.
småhus på lantbruksfastighet)

177

172 Uppskattad total energianvändningför uppvärmning och
varmvatten i bostäder och lokaler, TWh

178

173 Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och
eldningsolja till slutligaförbrukare år 2008, länsvis

178

174 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad
bytesvolym

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

645 Användning av inventarier o d.

50510000-3

Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar
och metallbehållare. Ingår i 682

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).

50532000-3

Reparation och underhåll av elektriska maskiner,
apparater och tillhörande utrustning. Ingår i 683.

CPV 2003:
50000000-5

50700000-2

50100000-6

50200000-7

50300000-8

50400000-9

50500000-0

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för
fordon och liknande utrustning.
Ingår i 689 Tillverkning av transportmedel.

50800000-3

Reparation och underhåll av utrustning i byggnader.
Ingår i 69 Tillverkning / byggande av byggnader
och anläggningar.
Diverse reparationer och underhåll.

50810000-6

Lagning av smycken. Ingår i 671.

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin
utrustning. Ingår i 689 Tillverkning av
transportmedel.

50820000-9
50821000-6
50822000-3

Lagning av personliga lädervaror. Ingår i 685.
Lagning av kängor.
Lagning av skor.

50830000-2

Lagning av kläder och textilier. Ingår i 687.

50840000-5

Reparation och underhåll av vapen och vapensystem.
Ingår i 682

50850000-8

Reparation och underhåll av möbler. Ingår i 684.

50860000-1

Reparation och underhåll av musikinstrument. Ingår i
681.

50870000-4

Reparation och underhåll av lekplatsutrustning. Ingår
i 688.

50880000-7

Reparation och underhåll av hotell- och

Reparationer, underhåll och installationstjänster.

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende persondatorer, kontorsutrustning,
telekommunikations- och audiovisuell utrustning.
Ingår i 681 Tillverkning av finmekaniska produkter,
instrument, optik, elektronik.
Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
och precisionsutrustning. Ingår i 681 Finmekaniska
produkter, instrument, optik, elektronik.
Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar,
metallbehållare och maskiner. Ingår i 682 och 683.

restaurangutrustning. Ingår i 641/642 och 643.
50900000-4

Installationer. Ingår i 69 Tillverkning / byggande av
byggnader och anläggningar.

SSYK 96 Yrken:
9190 Övriga servicearbetare
SUN 2000 Utbildningar:
Kan gälla även andra områden:
810z Personliga tjänster, allmän utbildning
819z Personliga tjänster, övrig/ospec utbildning

SPIN 2007 varor och tjänster:
T TJÄNSTER AVSEENDE FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL;
HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE VAROR OCH
TJÄNSTER FÖR EGET BRUK:
97 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
97.0 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
97.00 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
97.000 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
97.000.00 Tjänster avseende förvärvsarbete i hushåll
98 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
varor och tjänster för eget bruk
98.1 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor
för eget bruk
98.10 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse varor
för eget bruk

98.100 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
varor för eget bruk
98.100.00 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
varor för eget bruk
98.2 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
tjänster för eget bruk
98.20 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
tjänster för eget bruk
98.200 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
tjänster för eget bruk
98.200.00 Tjänster avseende hushållens produktion av diverse
tjänster för eget bruk
95.2 Tjänster avseende reparation av hushållsartiklar och
personliga artiklar
95.21 Tjänster avseende reparation av hemelektronik
95.210 Tjänster avseende reparation av hemelektronik
95.210.00 Tjänster avseende reparation av hemelektronik
95.22 Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt
av utrustning för hem och trädgård
95.220 Tjänster avseende reparation av hushållsapparater samt
av utrustning för hem och trädgård
95.220.00 Tjänster avseende reparation av hushållsapparater
samt av utrustning för hem och trädgård
95.23 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror
95.230 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror
95.230.00 Tjänster avseende lagning av skodon och lädervaror
95.24 Tjänster avseende reparation av möbler och
heminredning

95.240 Tjänster avseende reparation av möbler och
heminredning
95.240.00 Tjänster avseende reparation av möbler och
heminredning
95.25 Tjänster avseende reparation av ur och guldsmedsvaror
95.250 Tjänster avseende reparation av ur och guldsmedsvaror
95.250.01 Tjänster avseende reparation av ur
95.250.02 Tjänster avseende reparation av guldsmedsvaror
95.29 Tjänster avseende reparation av andra hushållsartiklar
och personliga artiklar
95.290 Tjänster avseende reparation av andra hushållsartiklar
och personliga artiklar
95.290.01 Tjänster avseende reparation och ändringar av kläder
och hushållstextilier
95.290.02 Tjänster avseende reparation av cyklar
95.290.03 Tjänster avseende reparation och underhåll av
musikinstrument
95.290.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av
idrottsutrustning
95.290.05 Tjänster avseende övriga reparationer av
hushållsartiklar och personliga artiklar
96.09 övriga konsumenttjänster
96.090 övriga konsumenttjänster
96.090.01 Tjänster avseende vård av sällskapsdjur
96.090.02 Eskortservice
96.090.03 Övriga myntautomattjänster
96.090.04 Diverse andra tjänster
80 Säkerhets- och bevakningstjänster
80.1 Säkerhetstjänster

80.10 Säkerhetstjänster
80.100 Säkerhetstjänster
80.100.01 Transportskyddstjänster
80.100.02 Vakttjänster
80.100.03 Andra säkerhetstjänster
80.2 Säkerhetssystemtjänster
80.20 Säkerhetssystemtjänster
80.200 Säkerhetssystemtjänster
80.200.00 Säkerhetssystemtjänster
80.3 Spanings- och detektivtjänster
80.30 Spanings- och detektivtjänster
80.300 Spanings- och detektivtjänster
80.300.00 Spanings- och detektivtjänster
Fördelningen av verksamhetar på 645 och 649 är något
annorlunda här i SPIN 2007 än under tidigare ruriker.

SNI 2007 Näringsgrenar.
T Förvärvsarbete i hushåll; Hushållsproducenter av diverse
varor och tjänster för eget bruk
97 Förvärvsarbete i hushåll
97.0 Förvärvsarbete i hushåll
97.00 Förvärvsarbete i hushåll
97.000 Förvärvsarbete i hushåll
98 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk
98.1 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk
98.10 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk

98.100 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk
98.2 Hushållsproducenter av diverse tjänster för eget bruk
98.20 Hushållsproducenter av diverse tjänster för eget bruk
98.200 Hushållsproducenter av diverse tjänster för eget bruk
80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst,
detektivbyråer
80.1 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
80.10 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
80.100 Företag för bevakning och säkerhetstjänst
80.2 Företag för säkerhetssystemtjänster
80.20 Företag för säkerhetssystemtjänster
80.200 Företag för säkerhetssystemtjänster
80.3 Detektivbyråer
80.30 Detektivbyråer
80.300 Detektivbyråer
95 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och
personliga artiklar
95.1 Reparationsverkstäder för datorer och kommunikationsutrustning
95.11 Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning
95.110 Reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning
95.12 Reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning
95.120 Reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning
95.2 Reparationsverkstäder för hushållsartiklar och personliga
artiklar
95.21 Reparationsverkstäder för hemelektronik
95.210 Reparationsverkstäder för hemelektronik

95.22 Reparationsverkstäder för hushållsapparater samt
utrustning för hem och trädgård
95.220 Reparationsverkstäder för hushållsapparater samt
utrustning för hem och trädgård
95.23 Skomakerier, klackbarer m.m.
95.230 Skomakerier, klackbarer m.m.
95.24 Möbeltapetserare m.m.
95.240 Möbeltapetserare m.m.
95.25 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror
95.250 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror
95.29 Reparationsverkstäder för andra hushållsartiklar och
personliga artiklar
95.290 Reparationsverkstäder för andra hushållsartiklar och
personliga artiklar
96.09 Övriga konsumenttjänstföretag
96.090 Övriga konsumenttjänstföretag

646 Personlig hygien od, klädvård (utom
648 tvätt od)

SSYK 96 Yrken:
5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl.
5149 Övrig servicepersonal, personliga tjänster

Libris/SAB:
Qcd Personlig hygien (531)
Qcc Kläder och sömnad (2 998)
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).

SUN 2000 Utbildningar:
815a Utbildning för hårvård
815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård
Massageutbildning; skönhetsvård/välbefinnande 815 _
Frisörutbildning 815 a
Hårvård 815 a
Fotvårdsterapeututbildning 815 x
Skönhetsvård 815 x

CPV 2003:
93200000-0
93210000-3
93211000-0
93220000-6
93221000-3
93221100-4
93221200-5
93221300-6

Hårfrisering och skönhetsbehandlingar.
Hårfrisering.
Barberartjänster.
Skönhetsbehandlingar.
Kosmetisk behandling, manikyr och pedikyr.
Kosmetisk behandling.
Manikyr.
Pedikyr.

93300000-1
93310000-4
93320000-7
93330000-0

Tjänster för fysiskt välbefinnande.
Tjänster för turkiska bad.
Kurortstjänster.
Massagetjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 93021 Frisörsalonger 11674
O 93022 Skönhetssalonger 1226
O 93040 Inrättningar för kroppsvård 2887
O 93050 Övriga serviceföretag 255

SPIN 2007 varor och tjänster:
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård
96.021 Tjänster avseende hårvård
96.021.01 Tjänster avseende hårvård för kvinnor och flickor
96.021.02 Tjänster avseende hårvård för män och pojkar
96.021.03 Människohår, obearbetat
96.022 Tjänster avseende skönhetsvård
96.022.01 Tjänster avseende hudvård, manikyr och pedikyr
96.022.02 Annan skönhetsvård
96.04 Tjänster avseende kroppsvård
96.040 Tjänster avseende kroppsvård
96.040.00 Tjänster avseende kroppsvård

SNI 2007 Näringsgrenar.
96.02 Frisör- och skönhetssalonger
96.021 Frisörsalonger
96.022 Skönhetssalonger
96.04 Inrättningar för kroppsvård
96.040 Inrättningar för kroppsvård

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och
utgifter mm
Libris/SAB:
Qci Privatekonomi (1 542)
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi ).
sverige.se 2008:
Akademiska Hus AB
Statens fastighetsverk SFV
Fastighetsmäklarnämnden
Hyresgästernas riksförbund
Bostadsdelegationen
Fideikommissnämnden
Förvaltningsaktiebolaget Stattum
Harpsundsnämnden
Kasernen Fastighets AB
Tjänstebostadsnämnd, Statens
Hyresnämnden
Stängselnämnden
Sveriges konsumentråd
Specialfastigheter Sverige AB
Venantius AB
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fideikommissnämnden
Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden)
Konsument Europa
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas elrådgivningsbyrå

Konsumenternas försäkringsbyrå
Våga handla! (Kampanj)
CPV 2003:
70000000-1
70100000-2
70110000-5
70111000-2
70112000-9
70120000-8
70121000-5
70121100-6
70121200-7
70122000-2
70122100-3
70122110-6
70122200-4
70122210-7
70123000-9
70123100-0
70123200-1
70130000-1
70200000-3
70210000-6
70220000-9
70300000-4

Tjänster avseende fast egendom.
Fastighetsmäklartjänster avseende egen fast
egendom.
Exploatering av fastigheter.
Exploatering av bostadsfastigheter.
Exploatering av andra fastigheter än
bostadsfastigheter.
Köp och försäljning av fastigheter.
Försäljning eller köp av byggnad.
Försäljning av byggnad.
Köp av byggnad.
Försäljning eller köp av mark.
Försäljning av mark.
Försäljning av herrelös egendom.
Köp av tomt/mark.
Köp av herrelös egendom.
Försäljning av fastigheter.
Försäljning av bostadsfastigheter.
Försäljning av andra fastigheter än
bostadsfastigheter.
Uthyrning av egen fast egendom.
Uthyrning eller leasing av egen fast egendom.
Uthyrning eller leasing av bostäder.
Uthyrning eller leasing av egendom annan än
bostäder.
Diverse fastighetsmäkleri på arvodes- eller
kontraktsbasis.

70310000-7
70311000-4
70320000-0
70321000-7
70322000-4
70330000-3
70331000-0
70331100-1
70332000-7
70332100-8
70332200-9
70332300-0
70333000-4
70340000-6
93400000-2
93410000-5
93411000-2
93411100-3
93411200-4
93411300-5
93411400-6
93950000-2

Uthyrning eller försäljning av byggnad.
Uthyrning eller försäljning av bostadshus.
Uthyrning eller försäljning av mark.
Uthyrning av mark.
Uthyrning eller försäljning av herrelös egendom.
Fastighetsförvaltning på arvodes- eller
kontraktsbasis.
Tjänster för bostadshus.
Förvaltning av institutioner.
Tjänster avseende fast egendom som inte används
för bostadsändamål.
Fysisk planering.
Förvaltning av affärsfastigheter.
Tjänster avseende industriell egendom.
Bostadstjänster.
Tjänster avseende vistelse med tidsdelning (time
sharing).
Bostads- och kontorstjänster.
Bostadstjänster.
Bostadsförvaltning.
Hushållstjänster.
Portvaktstjänster.
Fastighetsskötsel.
Vaktmästartjänster.
Låssmedstjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K70 Fastighetsbolag, fastighetsförvalt 43018

SSYK 96 Yrken:
1225 Driftchefer inom (finansiell verksamhet,) fastighetsbolag,
(företagstjänster) m.m.
1315 Chefer för mindre företag inom (finansiell verksamhet,)
fastighetsbolag, (företagstjänster) m.m.
3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl.
3432 Boutredare
7137 Fastighetsskötare
9142 Vaktmästare m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
Fastighetsmäklarutbildning 341 z.
Fastighetsförvaltning 582 _
Konsumtion 814 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
L FASTIGHETSTJÄNSTER:
68 Fastighetstjänster
68.1 Handel med egna fastigheter
68.10 Handel med egna fastigheter
68.100 Handel med egna fastigheter
68.100.01 Köp och försäljning av bostadsfastigheter och därtill
knutna jordfastigheter
68.100.02 Försäljning eller köp av andelsrättsegendom
68.100.03 Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för
bostadsbyggnader
68.100.04 Köp och försäljning av andra fastigheter än
bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter

68.100.05 Köp och försäljning av obebyggda tomter avsedda för
andra byggnader än bostäder
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade fastigheter
68.20 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller
arrenderade fastigheter
68.201 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade bostäder
68.201.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade bostäder
68.202 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade industrilokaler
68.202.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade industrilokaler
68.203 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade, andra lokaler
68.203.00 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna
eller arrenderade, andra lokaler
68.204 Tjänster avseende förvaltning i bostadsrättsföreningar
68.204.00 Tjänster avseende förvaltning i
bostadsrättsföreningar
68.209 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller
arrenderade fastigheter
68.209.00 Tjänster avseende övrig förvaltning av egna eller
arrenderade fastigheter
68.3 Tjänster avseende fastighetsförmedling och
fastighetsförvaltning på uppdrag
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag
68.310 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag

68.310.01 Tjänster avseende förmedling av bostadsfastigheter
och därtill knutna jordfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.310.02 Tjänster avseende förmedling av
andelsrättsegendom
68.310.03 Tjänster avseende förmedling av obebyggda tomter
avsedda för bostadsbyggnader
68.310.04 Tjänster avseende förmedling av andra fastigheter än
bostadsfastigheter och därtill knutna jordfastigheter
68.310.05 Tjänster avseende förmedling av obebyggda tomter
avsedda för andra byggnader än bostäder
68.310.06 Tjänster avseende värdering av fastigheter på
uppdrag
68.32 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
68.320 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
68.320.01 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
av bostadsfastigheter, utom andelsrättsegendom
68.320.02 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
av andelsrättsegendom
68.320.03 Tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
av andra fastigheter än bostadsfastigheter

SNI 2007 Näringsgrenar.
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
68 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
68.1 Handel med egna fastigheter
68.10 Handel med egna fastigheter
68.100 Handel med egna fastigheter

68.2 Förvaltare av egna eller arrenderade fastigheter
68.20 Förvaltare av egna eller arrenderade fastigheter
68.201 Fastighetsbolag, bostäder
68.202 Fastighetsbolag, industrilokaler
68.203 Fastighetsbolag, andra lokaler
68.204 Bostadsrättsföreningar
68.209 Övriga fastighetsbolag
68.3 Fastighetsförmedlare och fastighetsförvaltare på uppdrag
68.31 Fastighetsförmedlare
68.310 Fastighetsförmedlare
68.32 Fastighetsförvaltare på uppdrag
68.320 Fastighetsförvaltare på uppdrag
81.1 Fastighetsserviceföretag
81.10 Fastighetsserviceföretag
81.100 Fastighetsserviceföretag

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

315

321 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och
heltidsanställda personer, 20–64 år, utan inkomst från
näringsverksamhet, medianvärden i 2007 års priser, tkr

316

322 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och
kapitalinkomst

316

323 Inkomststruktur för samtliga hushåll,medelvärden i 2007
års priser, tkr

317

324 Disponibel inkomst inkl. kapitalvinst per
konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer,
medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr
325 Disponibel inkomst exkl. kapitalvinst per
konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer,
medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr

Hushållens ekonomi
Sida Tabell nr/område i årsboken
301

308 Hushållens inkomster

304

309 Förmögenhet

305

310 Andel miljonärer per kommun 2008

306

311 Hushållens utgifter

308

312 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika
åldrar

308

313 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens 1993–2007

308

314 Pigans lön i procent av drängens

309

315 Sammanräknad förvärvsinkomst 2007, antal personer
efter kön, ålder och inkomstklass

311

316 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande
priser efter kön och ålder, tkr

311

317

318

326 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för
individer 20– år efterhushållstyp, medianvärden per k.e. i 2007
års priser, tkr

319

327 Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år,
procent

319

328 Reala och finansiella tillgångar, skulder och
nettoförmögenhet för kvinnor och män i olika åldersgrupper
2007

317 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2007 års
priser efter kön och ålder, tkr

320

329 Tillgångar och skulder för kvinnor och män 2007

312

318 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön i
län och kommuner 2007

314

319 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i
löpande priser efter könoch ålder

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

315

320 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i
2007 års priser efter kön och ålder

Samhällsguiden 2007:
17. Köp och avtal – konsumentskydd
17.1 Konsumentvägledning
17.2 Priser
17.3 Betalning
17.4 Avtal
17.5 Konsumentens möjlighet att få rättelse
17.6 Lån
17.7 Kreditupplysning
17.8 Inkasso
17.9 Skuldsanering
17.10 Konsumentinformation
17.11 Etikguide till etiska inköp
6. Bostad
6.1 Att skaffa bostad
6.2 Hyreslägenhet
6.3 Bostadsrättslägenhet
6.4 Andra upplåtelseformer av bostad
6.5 Hyresnämnd
6.6 Flyttning
6.7 Bostadsbidrag – bostadstillägg
6.8 Boendemiljö
7. Fastighet
7.1 Köp och försäljning av fastighet
7.2 Lagfart
7.3 Förköp, expropriation, hembud och förvärvstillstånd
7.4 Lån och pantbrev
7.5 Kapitalvinstbeskattning av fastigheter och bostadsrätter
7.6 Bygglov och anmälningar
7.7 Statligt stöd till ny- och ombyggnad av bostäder

7.8 Vatten och avlopp
7.9 Brand och brandredskap
7.10 Markanvändningsplaner
7.11 Fastighetsbildning m.m.
7.12 Dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter

648 Städnings-, rengörings- o
tvättverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qcb Hemmets vård (1 482)
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od).
CPV 2003:
74700000-6
74710000-9
74720000-2
74721000-9
74721100-0
74721200-1
74721210-4
74721300-2
74722000-6
74724000-0
74730000-5
74731000-2
74731100-3
74732000-9
74732100-0
74735000-0
74740000-8
74741000-5
74742000-2
74743000-9
74744000-6
74750000-1

Städning.
Städning av bostäder.
Industriell rengöring.
Desinficering och utrotning.
Desinficering.
Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter.
Desinfestation av råttor.
Desinfektion med gas.
Fönsterputsning.
Ugns- och skorstenssotning.
Specialstädning.
Städning av byggnader.
Urblåsning av rörformiga konstruktioner.
Tankrengöring.
Reservoarrengöring.
Rengöring av parkering.
Diverse städning.
Rengöring av telefonutrustning.
Rengöring av transportutrustning.
Rengöring av kontorsutrustning.
Rengöring av avfallsbehållare.
Kontorsstädning.

74760000-4

Städning av skolor.

93100000-9
93110000-2
93111000-9
93112000-6
93120000-5
93121000-2
93130000-8
93140000-1
93150000-4
93160000-7

Tvätt- och kemtvättstjänster.
Tvättinsamling.
Tvätthantering.
Drift av tvätteri.
Textilrengöring.
Textilimpregnering.
Rengöring av pälsvaror.
Färgläggning.
Pressning.
Färgning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74701 Städföretag 4611
K 74702 Sanerings- desinfektionsföretag 490
O 93011 Industri- o institutionstvätterier 183
O 93012 Konsumenttvätterier 548
SSYK 96 Yrken:
9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl.
9123 Fönsterputsare
SUN 2000 Utbildningar:
814b Utbildning för lokalvård
Lokalvård 814 b

SPIN 2007 varor och tjänster:
96.01 Tvätteritjänster
96.011 Tjänster avseende industri- och institutionstvätt
96.011.01 Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av
pälsartiklar), industri- och institutionstvätt
96.011.02 Tjänster avseende pressning, industri- och
institutionstvätt
96.011.03 Tjänster avseende färgning, industri- och
institutionstvätt
96.011.04 Tjänster avseende annan rengöring av textilier,
industri- och institutionstvätt
96.012 Tjänster avseende konsumenttvätt
96.012.01 Tvättomattjänster
96.012.02 Tjänster avseende kemtvätt (inklusive rengöring av
pälsartiklar), konsumenttvätt
96.012.03 Tjänster avseende pressning, konsumenttvätt
96.012.04 Tjänster avseende färgning, konsumenttvätt
96.012.05 Tjänster avseende annan rengöring av textilier,
konsumenttvätt
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och
underhåll av grönytor
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.10 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.100.00 Fastighetsrelaterade stödtjänster
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård
81.21 Tjänster avseende lokalvård
81.210 Tjänster avseende lokalvård

81.210.00 Tjänster avseende lokalvård
81.22 Tjänster avseende rengöring och sotning av byggnader
81.221 Tjänster avseende rengöring av byggnader
81.221.01 Tjänster avseende fönstertvättning
81.221.02 Tjänster avseende sanering av anläggningar och
slutna system
81.221.03 Tjänster avseende specialrengöring av lokaler
81.221.04 Tjänster avseende annan specialrengöring
81.222 Skorstensfejartjänster
81.222.00 Tjänster avseende sotning
81.29 Tjänster avseende annan rengöring
81.290 Tjänster avseende annan rengöring
81.290.01 Tjänster avseende desinfektion och
skadedjursbekämpning
81.290.02 Tjänster avseende sopning och snöröjning
81.290.03 Tjänster avseende andra renhållningstjänster
81.290.04 Tjänster avseende övrig rengöring
81.3 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.30 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.300 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor
81.300.00 Tjänster avseende skötsel och underhåll av grönytor

SNI 2007 Näringsgrenar.
81 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll
av grönytor
81.2 Rengörings- och städföretag o.d.
81.21 Städföretag

81.210 Städföretag
81.22 Andra rengöringsföretag för byggnader och industrier
81.221 Företag för rengöring av byggnader
81.222 Skorstensfejare
81.29 Andra rengörings- och städföretag
81.290 Andra rengörings- och städföretag
81.3 Företag för skötsel och underhåll av grönytor
81.30 Företag för skötsel och underhåll av grönytor
81.300 Företag för skötsel och underhåll av grönytor
96 Andra konsumenttjänstföretag
96.0 Andra konsumenttjänstföretag
96.01 Tvätterier
96.011 Industri- och institutionstvätterier
96.012 Konsumenttvätterier

649 Personvård: barn, hemsjukvård.
Libris/SAB:
Qcg Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga
förhållanden (664) (Även 649)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).
Forskningsämnen enligt SCB:
2373 Omvårdnad. Till 61+64+7951
2375 Social omsorg/socialpedagogik. Till 61+ 64+7951
2376 Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet.
Till 61+64+7951
CPV 2003:
95000000-2
95100000-3
95110000-6
95120000-9
95130000-2
95131000-9
95132000-6
95133000-3
95133100-4
95140000-5
85141210-4
85141211-1
85144100-1

Privata hushåll med anställd personal.
Tjänster utförda av handelsanställda och
industriarbetare.
Tjänster utförda av handelsanställda.
Tjänster utförda av industriarbetare.
Personaluthyrning.
Byråtjänster.
Tjänster utförda av kontorspersonal.
Uthyrning av tillfällig personal.
Hemhjälp.
Hemtjänst.
Se även på 61:
Vård i hemmet.
Dialys i hemmet.
Patientvård i hemmet.

SNI Antal arbetsställen 1998:
P 95000 Förvärvsarbete i hushåll 4
N 85322 Fritidshem,familjedaghem od 2063. Del, även 643
och 7957
SSYK 96 Yrken:
9121 Hembiträden m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
814a Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning
814x Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård
Hemkunskap 814 a
Hushållsvetenskap 814 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
Del av Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER:
87 Tjänster avseende vård och omsorg med boende.
87.1 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.10 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.100 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.100.00 Tjänster avseende boende med sjuksköterskevård
87.2 Tjänster avseende boende med särskild service för
personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder
eller missbruksproblem
87.20 Tjänster avseende boende med särskild service för
personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder
eller missbruksproblem

87.201 Tjänster avseende boende med särskild service för
personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
87.201.01 Tjänster avseende boende med särskild service för
barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller psykiska
funktionshinder
87.201.02 Tjänster avseende boende med särskild service för
vuxna med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
87.202 Tjänster avseende boende med särskild service för barn
och ungdomar med missbruksproblem
87.202.00 Tjänster avseende boende med särskild service för
barn och ungdomar med missbruksproblem
87.203 Tjänster avseende boende med särskild service för
vuxna med missbruksproblem
87.203.00 Tjänster avseende boende med särskild service för
vuxna med missbruksproblem
87.3 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87.30 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
87.301 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för äldre personer
87.301.00 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för äldre personer
87.302 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för funktionshindrade personer
87.302.01 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för funktionshindrade barn och ungdomar
87.302.02 Tjänster avseende vård och omsorg i särskilda
boendeformer för funktionshindrade vuxna

87.9 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende
87.90 Tjänster avseende annan vård och omsorg med boende
87.901 Tjänster avseende andra former av sociala insatser med
boende för barn och ungdomar
87.901.00 Tjänster avseende andra former av sociala insatser
med boende för barn och ungdomar
87.902 Tjänster avseende diverse andra former av sociala
insatser med boende för vuxna
87.902.01 Tjänster avseende sociala insatser med boende för
misshandlade kvinnor
87.902.02 Tjänster avseende andra former av sociala insatser
med boende för vuxna

87.202 Hem med särskild service för barn och ungdomar med
missbruksproblem
87.203 Hem med särskild service för vuxna med
missbruksproblem

Fördelningen av verksamhetar på 645 och 649 är något
annorlunda här i SPIN 2007 än under tidigare ruriker.

87.9 Andra enheter för vård och omsorg med boende
87.90 Andra enheter för vård och omsorg med boende
87.901 Hem för barn och ungdomar med sociala problem
87.902 Kvinnohus, övernattningshem för hemlösa o.d.

SNI 2007 Näringsgrenar.
8 Vårdhem och bostäder med omsorg
87.1 Vårdhem
87.10 Vårdhem
87.100 Vårdhem
87.2 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.20 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
87.201 Hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder

87.3 Servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och
funktionshindrade personer
87.30 Servicehus, gruppbostäder o.d. för äldre och
funktionshindrade personer
87.301 Servicehus, servicelägenheter för äldre samt
ålderdomshem
87.302 Gruppbostäder o.d. för funktionshindrade personer

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d.

74 Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik

SPIN 2007 varor och tjänster:

74.2 Fototjänster. Ingår i SW 77

M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI,
VETENSKAP OCH TEKNIK:
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster
69.1 Juridiska tjänster. Ingår i SW 34
69.2 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision,
skatterådgivning. Ingår i SW 657
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor;
företagsrådgivningstjänster. Ingår i SW 658
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning
och analys
71.1 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster. Ingår i SW 71-72
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. Ingår i SW 62
72 Tjänster avseende vetenskaplig forskning och
utveckling. Ingår i SW 7957

74.1 Specialiserade designtjänster. Ingår i SW 73-76

74.3 översättnings- och tolkningstjänster. Ingår i SW 8
74.9 övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
74.90 övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik
74.900 övriga tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik
74.900.01 Tjänster avseende granskning av räkningar och
information om frakttaxor
74.900.02 Mäklar- och värderingstjänster utom
fastighetsförmedling och försäkringar
74.900.03 Miljökonsulttjänster
74.900.04 Väderprognos- och meteorologiska tjänster
74.900.05 Säkerhetskonsulttjänster
74.900.06 Diverse övriga rådgivningstjänster inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik
74.900.07 Diverse övriga tjänster inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
75 Veterinärtjänster. Ingår i SW 61

73 Reklam och marknadsundersökningstjänster.
Ingår i SW 659

N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH
ANDRA STÖDTJÄNSTER:
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing. Ingår i SW 653
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra
personalrelaterade tjänster. Ingår i SW 658
79 Resetjänster och relaterade tjänster. Ingår i SW 656
80 Säkerhets- och bevakningstjänster. Ingår i SW645
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och
underhåll av grönytor. Ingår i SW 648
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster.
Ingår i SW 651

S ANDRA TJÄNSTER:
94 Tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer.
Ingår i SW 658
94.9 Tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer. Ingår i SW 7959
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar
och personliga artiklar
95.1 Tjänster avseende reparation av datorer och
kommunikationsutrustning. Ingår i SW 681
95.2 Tjänster avseende reparation av hushållsartiklar och
personliga artiklar. Ingår i SW 645
96 Andra konsumenttjänster
96.0 Andra konsumenttjänster
96.01 Tvätteritjänster. Ingår i SW 648
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård.Ingår i SW 646
96.03 Begravningstjänster. Ingår i SW 61
96.04 Tjänster avseende kroppsvård. Ingår iSW 646
96.09 övriga konsumenttjänster. Ingår i SW 645

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT) (2 970) (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden (590)
Pu Datorer och databehandling (44 517) (användning av datorer o
d till 651)(tele även 654)
Qbg Kontorsteknik (2 650)
(DC, DK 651 mm)
sverige.se 2008:
Datainspektionen DI
IT-kommissionen (även 654)
Person- och adressregisternämnd, Statens SPAR-nämnden
Registernämnden
Forskningsämnen enligt SCB:
160 Informationsteknik
Även 651 och 654
1601 Datavetenskap.
Häri ingår (exempel):
Datalogi
Kognitionsvetenskap
Programvaruteknik
1602 Reglerteknik
1603 Telekommunikation
1604 Signalbehandling
1605 Bildanalys
1606 Datorteknik
1607 Systemteknik

CPV 2003:
72000000-5
72100000-6
72110000-9
72120000-2
72130000-5
72140000-8
72150000-1
72200000-7
72210000-0
72211000-7
72212000-4
72220000-3
72221000-0
72222000-7
72222100-8
72222200-9
72222300-0
72223000-4
72224000-1
72224100-2
72224200-3
72225000-8
72226000-5
72227000-2
72228000-9

Data- och tillhörande tjänster.
Rådgivning för maskinvara.
Rådgivning för val av maskinvara.
Rådgivning för driftsstörning.
Konsulttjänster vid planering av dataanläggning.
Konsulttjänster för leveranskontroll av maskinvara.
Konsulttjänster för loggning och maskinvara.
Programmering av mjukvara samt rådgivning.
Programmering av programpaket.
Programmering av system- och användarprogram.
Programmering av tillämpningsprogram.
Systemtjänster och tekniska konsulttjänster.
Konsulttjänster för företagsanalys.
Strategisk granskning och planering av
informationssystem eller informationsteknik.
Strategisk granskning av informationssystem eller
informationsteknik.
Strategisk planering av informationssystem eller
informationsteknik.
IT-tjänster.
Granskning av informationstekniska krav.
Konsulttjänster för projektledning.
Planering av systemimplementation.
Planering av system för kvalitetssäkring.
Värdering och granskning av kvalitetssäkring av
system.
Konsulttjänster för leveranskontroll av
systemprogram.
Konsulttjänster för dataanalys.
Konsulttjänster för integration av maskinvara.

72230000-6
72231000-3
72232000-0
72240000-9
72241000-6
72242000-3
72243000-0
72244000-7
72245000-4
72246000-1
72250000-2
72251000-9
72252000-6
72253000-3
72253100-4
72253200-5
72254000-0
72254100-1
72260000-5
72261000-2
72262000-9
72263000-6
72264000-3
72265000-0
72266000-7
72267000-4
72268000-1
72300000-8
72310000-1
72311000-8

Utveckling av kundanpassad programvara.
Utveckling av programvara för militär användning.
Utveckling av transaktionsbehandlingsprogram och
kundanpassad programvara.
Systemanalys och programmering.
Specificering av kritiska konstruktionsmål.
Konstruktionsmodellering.
Programmeringstjänster.
Prototyptjänster.
Analys och programmering av kontraktssystem.
Konsulttjänster för system.
Systemunderhåll och stödtjänster.
Återhämtningstjänster efter driftsstörning.
Dataarkivering.
Help-desk- och stödtjänster.
Help-desk-tjänster.
Stödtjänster för system.
Provning av programvara samt underhåll.
Systemprovning.
Programrelaterade tjänster.
Stödtjänster för programvara.
Utveckling av programvara.
Programimplementation.
Programkopiering.
Programkonfigurering.
Programkonsulttjänster.
Programunderhåll.
Tillhandahållande av programvara.
Datatjänster.
Behandling av data.
Datatabulering.

72311100-9
72311200-0
72311300-1
72312000-5
72312100-6
72312200-7
72313000-2
72314000-9
72315000-6
72315100-7
72315200-8
72316000-3
72317000-0
72318000-7
72319000-4
72320000-4
72321000-1
72322000-8
72500000-0
72510000-3
72511000-0
72512000-7
72513000-4
72514000-1
72514100-2
72514200-3
72514300-4
72520000-6
72521000-3
72521100-4

Datakonvertering.
Satsvis bearbetning.
Tidsdelning.
Datainmatning.
Dataredigering.
Optisk teckenläsning.
Datafångsttjänster.
Datainsamlings- och kollateringstjänster.
Hantering av datanät och stödtjänster.
Stödtjänster för datanät.
Tjänster för hantering av datanät.
Dataanalys.
Datalagring.
Dataöverföring.
Tillhandahållande av data.
Databastjänster.
Mervärdestjänster för databas.
Datahantering.
Datortjänster.
Administrativa tjänster för datorer.
Program för nätadministration.
Dokumenthanteringstjänster.
Kontorsautomatisering.
Drift av dataanläggning.
Förvaltning av anläggning och datordrift.
Förvaltning av dataanläggning för
datasystemutveckling.
Drift av dataanläggning för underhåll av datasystem.
Datorstöd och rådgivningstjänster.
Datastöd.
Tekniskt datastöd.

72530000-9
72531000-6
72532000-3
72540000-2
72541000-9
72541100-0
72550000-5
72560000-8
72570000-1
72580000-4
72590000-7
72591000-4
74820000-3
74821000-0
74830000-6
74831000-3
74831100-4
74831110-7
74831120-0
74831200-5
74831210-8
74831300-6
74831400-7
74831500-8
74831510-1
74831520-4
74831530-7
74831600-9
74832000-0
74832100-1

Datanätstjänster.
Tjänster för lokalt datanät.
Tjänster för globalt nät.
Datoruppgraderingstjänster.
Utbyggnad av datorer.
Minnesutbyggnad.
Loggning.
Datorprovning.
Säkerhetskopiering.
Katalogkonvertering.
Professionella datorrelaterade tjänster.
Utveckling av servicenivåavtal.
Paketering och tillhörande tjänster.
Paketering.
Sekreterar- och tillhörande tjänster.
Kontorshjälp.
Telefonsvarartjänster.
Telefonupplysningar.
Teletjänstcentral.
Reprotjänster.
Kopieringstjänster.
Översättartjänster.
Tolktjänster.
Maskinskrivning, ordbehandling och desktop
publishing-tjänster.
Maskinskrivning.
Ordbehandling.
Desktop publishing-tjänster.
Arkivering.
Sammanställning av adressregister och utskick.
Utskick.

74870000-8
74871000-5
74872000-2
74873000-9
74873100-0
74874000-6
74875000-3
74875100-4
74875200-5
74876000-0
74877000-7

Diverse företagstjänster.
Lagerhantering.
Receptionstjänster.
Tjänster för servicesystem och drift av anläggning.
Tjänster för drift av anläggning.
Kontraktsadministration.
Biblioteksadministration.
Arkiveringstjänster.
Katalogisering.
Företagsadministration.
Affärsresetjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 72
Datakonsulter, dataservicebyråer 1609
K 72500 Servicefirmor för datorer o kontorsmaskiner 486
K 74830 Kontorsservice- och översättnings byråer 3106
SSYK 96 Yrken:
236 IT-chefer
3121 Datatekniker
3122 Dataoperatörer
3431 Administrativa assistenter
4111 Dataregistrerare
4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl.
4190 Övrig kontorspersonal
4222 Receptionister m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
346a Läkarsekreterarutbildning. Till 61.
Läkarsekreterarutbildning 346 a
346x Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster

Distributions- och kontorsutbildning; kontor 346 x
Kontor 346 x
Receptionist; allmän 346 x
Sekreterarutbildning 346 x
480z Data, allmän utbildning
Administrativ databehandling/ADB 480 z
Data, allmänt 480 z
Informationsbehandling 480 z
Informationsteknologi 480 z
IT-kunskap 480 z
481a Systemvetenskap . Till område 40.
481b Datavetenskap och datalogi
Datalogi/Numerisk analys 481 b
Datavetenskap (matematisk/teknisk) 481 b
Informationsbehandling/TDB 481 b
481x Annan utbildning inom datavetenskap och
systemvetenskap
Datorkommunikation 481 x
482z Datoranvändning
Datoranvändning 482 z
489z Data, övrig/ospecificerad utbildning
Datasäkerhet 489 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster
82.1 Kontorstjänster
82.11 Kombinerade kontorstjänster
82.110 Kombinerade kontorstjänster

82.110.00 Kombinerade kontorstjänster
82.19 Kopiering, dokumentsammanställning och andra
specialiserade kontorstjänster
82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra
specialiserade kontorstjänster
82.190.01 Kopieringstjänster
82.190.02 Adresslistetjänster och postexpediering
82.190.03 Dokumentsammanställning och andra specialiserade
kontorstjänster
82.2 Callcentertjänster
82.20 Callcentertjänster
82.200 Callcentertjänster
82.200.00 Callcentertjänster
82.3 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och
mässor
82.30 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och
mässor
82.300 Tjänster avseende arrangemang av kongresser och
mässor
82.300.01 Tjänster avseende arrangemang av kongresser
82.300.02 Tjänster avseende arrangemang av mässor
82.9 Diverse stödtjänster till företagen
82.91 Inkasso- och kreditupplysningstjänster. Ingår i SW 657
82.92 Förpackningstjänster
82.920 Förpackningstjänster
82.920.00 Förpackningstjänster
82.99 övriga företagstjänster
82.990 övriga företagstjänster

82.990.01 Tjänster för tillhandahållande av fullständiga referat
och maskinstenografi
82.990.02 Telefonibaserade stödtjänster
82.990.03 övriga företagstjänster
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.
62.0 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.
62.01 Dataprogrammeringstjänster
62.010 Dataprogrammeringstjänster
62.010.01 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av
tillämpningar
62.010.02 Tjänster avseende IT-design och -utveckling av
nätverk och system
62.010.03 Programvara för spel (original)
62.010.04 Annan programvara (original)
62.02 Datakonsulttjänster
62.020 Datakonsulttjänster
62.020.01 Konsulttjänster avseende maskinvara
62.020.02 Konsulttjänster avseende system och programvara
62.020.03 Tekniska IT-stödtjänster
62.03 Datordrifttjänster
62.030 Datordrifttjänster
62.030.01 Näthanteringstjänster
62.030.02 Systemhanteringstjänster
62.09 Andra IT-tjänster och datatjänster
62.090 Andra IT-tjänster och datatjänster
62.090.01 Installation av datorer och kringutrustning
62.090.02 övriga IT-tjänster och datatjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
82 Kontors- och andra företagstjänstföretag
82.1 Kontorstjänstföretag
82.11 Kontorsservicebyråer
82.110 Kontorsservicebyråer
82.19 Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och
andra specialiserade kontorstjänster
82.190 Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och
andra specialiserade kontorstjänster
82.2 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
82.20 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
82.200 Telefonserviceföretag (callcenterföretag)
82.3 Arrangörer av kongresser och mässor
82.30 Arrangörer av kongresser och mässor
82.300 Arrangörer av kongresser och mässor
82.9 Andra företagstjänstföretag
82.92 Förpackningsfirmor
82.920 Förpackningsfirmor
82.99 Övriga företagstjänstföretag
82.990 Övriga företagstjänstföretag
62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.
62.0 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.
62.01 Programvaruproducenter
62.010 Programvaruproducenter
62.02 Datakonsulter

62.020 Datakonsulter
62.03 Företag för datordrifttjänster
62.030 Företag för datordrifttjänster
62.09 Andra IT- och datatjänstföretag
62.090 Andra IT- och datatjänstföretag
63 Informationstjänstföretag
63.1 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.; webbportaler
63.11 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.
63.110 Dataservicebyråer, hostingföretag o.d.
63.12 Webbportaler
63.120 Webbportaler
63.9 Andra informationstjänstföretag
63.91 Nyhets- och bildbyråer
63.910 Nyhets- och bildbyråer
63.99 Övriga informationstjänstföretag
63.990 Övriga informationstjänstföretag

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Libris/SAB:
Od Förvaltning (40 958)
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon (48)
Od:d Allmän förvaltningseori och metodlära (263)
Od:k Allmän förvaltningshistoria (45)
Od.0 Allmän central- och lokalförvaltning (245)
Odb Förvaltningsrätt (3 734)
Odc Förvaltning: Sverige (12 547)
Odf Främmande länders förvaltning (6 101)
Odg Samhällsplanering (18 642) (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35)
sverige.se 2008:
Offentliga sektorn (Även på 35 )
Riksdagen (Även på 35 )
Sveriges kommuner (Även på 352)
Landsting (Även på 352)
Statliga myndigheter
Myndigheter o d under departementen :
Finansdepartementet
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Justitedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet
Kammarkollegiet
Partibidragsnämnden
Riksdagens arvodesnämnd
Statsrådsarvodesnämnden
Statskontoret
Sametinget
Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB
Svenska FN-förbundet
Ansvarsnämnd, Statens
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ESO
Justitiekanslern JK
Justitieombudsmannen JO
Länsstyrelserna
Offentliga sektorns särskilda nämnd SHA-nämnden
Statens kvalitets- och kompetensråd
Amassader och konsulat
Utvecklingsrådet för statliga sektorn
Kommunförbundet, Svenska
Landstingsförbundet
Hovstaterna, Kungl
Sveriges Kommuner
Sveriges Kommuner och Landsting
24-timmarsmyndigheten
Nämnden för elektronisk förvaltning
Valideringsdelegationen ??
Tillsyns- och föreskriftsrådet ??
Svenska ESF-rådet www.esf.se ???
Län, landsting, regioner
Blekinge län

Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
CPV 2003:
75100000-7
75110000-0
75111000-7
75111100-8
75111200-9
75112000-4
75112100-5
75120000-3

Statsförvaltning. Allmänt ingår i 6520-6524.
Delar ingår i respektive fack (Ej införda där).
Allmänna offentliga tjänster.
Verkställande och lagstiftande tjänster.
Verkställande tjänster.
Lagstiftande tjänster. Ingår i 351 och 354.
Administration inom företagsverksamhet.
Administration för utvecklingsprojekt.
Administrativa byråtjänster.

75121000-0
75122000-7
75123000-4
75124000-1
75125000-8
75130000-6
75131000-3
75131100-4

Utbildningsadministration.
Hälsovårdsförvaltning.
Bostadsförvaltning.
Administration avseende rekreation, kultur, religion.
Administration avseende turism.
Statliga stödtjänster.
Statliga tjänster.
Allmänna personaltjänster för staten.

75200000-8
75210000-1
75211000-8
75211100-9
75211110-2
75211200-0
75211300-1

Samhällstjänster. Ingår i 6520-6524.
Utrikespolitiska och andra tjänster.
Utrikespolitiska tjänster.
Diplomattjänster.
Konsulattjänster.
Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet.
Tjänster för militärt bistånd till utlandet.

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande
organ 796 (Lagstiftare ingår i 351 och 354)
L 75112 Inspekterande, kontroll o tillståndsgivande
myndigheter 225
L 75140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135
L 75211 Myndigheter som handlägger utrikesärenden 9
Q 99000 Internat organisationer, utländska
ambassader o.d. 45
SSYK 96 Yrken:
1110 Högre ämbetsmän (och politiker)
1226 Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m.
1316 Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m.
2470 Administratörer i offentlig förvaltning

SUN 2000 Utbildningar:
345b Administration och förvaltning
Förvaltning 345 b
Förvaltningsekonomi 345 b
Hälso- och sjukvårdsadministration 345 b. Till 61.
Hälsoadministration 345 b. Till 61.
Offentlig administration 345 b.

SPIN 2007 varor och tjänster:
Del av O OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR;
OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING:
84 Tjänster avseende offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring
84.1 Tjänster avseende offentlig förvaltning
84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning
84.111 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och övergripande planering
84.111.01 Tjänster avseende stats- och kommunledning,
lagstiftning och normering
84.111.02 Tjänster avseende övergripande ekonomisk och
social planering
84.111.03 Tjänster avseende andra övergripande offentliga
administrativa tjänster
84.112 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.112.00 Tjänster avseende inspektion, kontroll och
tillståndsgivning
84.113 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning

84.113.00 Tjänster avseende skatteförvaltning, indrivning
84.114 Tjänster avseende samhällelig informationsförsörjning
84.114.00 Tjänster avseende samhällelig
informationsförsörjning
84.115 Tjänster avseende personalförvaltning och andra
allmänna stödtjänster
84.115.01 Tjänster avseende personalförvaltning inom den
offentliga sektorn
84.115.02 Tjänster avseende allmänna stödtjänster inom den
offentliga sektorn, utom personalförvaltning
84.12 Tjänster avseende administration rörande regleringen av
vård-, utbildnings-, kulturinrättningar samt annan
samhällsservice, utom social trygghet
84.121 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.121.00 Tjänster avseende administration av grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.122 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning, samt forskning
84.122.01 Tjänster avseende administration av universitets- och
högskoleutbildning
84.122.02 Tjänster avseende administration av forskning
84.123 Tjänster avseende administration av hälso- och sjukvård
84.123.00 Tjänster avseende administration av hälso- och
sjukvård
84.124 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.124.00 Tjänster avseende administration av omsorg och
socialtjänst
84.125 Tjänster avseende administration av program för kultur,
miljö och boende m.m.

84.125.01 Tjänster avseende administration av
bostadsförsörjning och kommunal service
84.125.02 Tjänster avseende administration av fritids- och
kulturverksamhet samt inom det religiösa området
84.13 Tjänster avseende administration av näringslivsprogram
84.131 Tjänster avseende administration av
infrastrukturprogram
84.131.01 Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
84.131.02 Administrativa tjänster rörande transporter och
kommunikationer
84.131.03 Tjänster avseende administration av
sektorövergripande näringslivsprogram
84.132 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.132.00 Tjänster avseende administration av program för
jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
84.133 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad
84.133.00 Administrativa tjänster avseende arbetsmarknad
84.139 Tjänster avseende administration av andra
näringslivsprogram
84.139.01 Administrativa tjänster rörande ekonomi
84.139.02 Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar,
utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
84.139.03 Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och
restaurangverksamhet
84.139.04 Administrativa tjänster rörande turistsektorn
84.2 Offentliga tjänster
84.21 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210 Tjänster avseende utrikesförvaltning
84.210.01 Tjänster avseende handläggning av internationella

ärenden (utom militärärenden och biståndsärenden) samt
ambassader och konsulat i utlandet
84.210.02 Tjänster avseende handläggning rörande militära
insatser
84.210.03 Tjänster avseende handläggning av biståndsärenden
84.22 Tjänster avseende totalförsvar. Ingår i SW 6525-6529
84.23 Tjänster avseende rättskipning. Ingår i SW 34
84.233 Tjänster avseende kriminalvård. Ingår i SW 7955
84.25 Brand- och räddningskårstjänster. Ingår i SW 61
84.3 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring.
Ingår i SW 657

U INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS,
UTLÄNDSKA AMBASSADERS O.D. TJÄNSTER:
99 Internationella organisationers, utländska ambassaders
o.d. tjänster
99.0 Internationella organisationers, utländska ambassaders
o.d. tjänster
99.00 Internationella organisationers, utländska ambassaders
o.d. tjänster
99.000 Internationella organisationers, utländska ambassaders
o.d. tjänster
99.000.00 Internationella organisationers, utländska
ambassaders o.d. tjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
O Civila myndigheter (och försvaret)
84 Civila myndigheter (och försvaret)
84.1Förvaltningsmyndigheter
84.11 Övergripande förvaltningsmyndigheter
84.111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande
organ
84.112 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande
myndigheter
84.113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter
84.114 Informationsverk
84.115
Stödmyndigheter till offentlig förvaltning
84.12 Myndigheter som administrerar vård, utbildning, kulturell
verksamhet och annan samhällsservice
84.121 Myndigheter som administrerar grundskole- och
gymnasieskoleutbildning
84.122 Myndigheter som administrerar universitets- och
högskoleutbildning samt forskning
84.123 Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård
84.124 Myndigheter som administrerar social verksamhet
84.125 Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö,
boende
84.13 Myndigheter som administrerar näringslivsprogram
84.131 Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram
84.132 Myndigheter som administrerar program för jordbruk,
skogsbruk, jakt och fiske
84.133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram
84.139

Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram
84.2 Utrikesförvaltningen, försvaret, domstolar och
kriminalvårdsanstalter, polisen och brandförsvaret
84.21 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
84.210 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och
biståndsverksamhet
U Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99 Internationella organisationer, utländska ambassader
o.d.
99.0 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.00 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99.000 Internationella organisationer, utländska ambassader
o.d.
Samhällsguiden 2007:
25. Så styrs Sverige
25.1 Demokrati
25.2 Den centrala förvaltningen
25.3 Den regionala förvaltningen
25.4 Den lokala förvaltningen

6525-6529 Militära verksamheter o d.
Libris/SAB:
S
Militärväsen (50892)
S(x) Militära lexikon (288)
S:bf Militära institutioner (14)
S:do Allmänt: militär psykologi (208)
S:k Allmän krigshistoria och krigskonstens historia (1 067)
S:oa Allmänt: militär sociologi (170)
S.0 Allmänt: särskilda militära aspekter (2 240)
S- Allmänt: särskilda länder och områden (13 429)
Sa Lantkrigsväsen (15 272)
Sb Sjökrigsväsen (5 536)
Sc Luftkrigsväsen (2 741)
Se Total krigföring (1 790)
Sf Kärnvapenkrigföring (1 098)
Sg Kemisk och biologisk krigföring (337)
Sh Psykologiskt försvar (207)
Si
Civilförsvar (917)
Sj
Ekonomiskt försvar (130)
Sk Frivilligt försvarsarbete (822)
Sv Vapen (4 827)
(DC, DK opolitiska delar av 355-359)
sverige.se 2008:
Fortifikationsverket FORTV
Centralförbundet Folk och Försvar - CFF
Pliktverket.
Försvarsmakten
Försvarshögskolan FHS
Försvarets materielverk FMV

Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarets underrättelsenämnd
Rikshemvärnsrådet RiksHvr
Försvarets radioanstalt
Försvarets traditionsnämnd
Styrelsen för psykologiskt försvar SPF
Kustbevakningen KBV
Allmänna Försvarsföreningen
Centralförbundet Folk och Försvar
Centralförbundet för befälsutbildning CFB
Frivilliga automobilkårernas riksförbund FAK
Frivilliga försvarorganisationernas samarbetskommitté
Frivilliga skytterörelsen FSR
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Inspektionen för strategiska produkter ISP
Krigsförsäkringsnämnden KFN
Krigsvetenskapsakademien, Kungl.
Örlogsmannasällskapet, Kungl., KÖMS
Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga, NPT
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Riksvärderingsnämnden
Svenska blå stjärnan SBS
Sveriges civilförsvarsförbund SCF
Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund SKBR
Totalförsvarets chefsnämnd TCN
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Lumpen.nu
Överklagandenämnden för totalförsvaret, ÖNT

CPV 2003:
75220000-4
75221000-1
75222000-8

Försvarstjänster.
Militära försvarstjänster.
Civilförsvarstjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75221 Militära operativa ledningsmyndigheter 15
L 75222 Armén 88
L 75223 Marinen 13
L 75224 Flygvapnet 12
L 75225 Centrala militära myndigheter 69
L 75226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 159
SSYK 96 Yrken:
0110 Militärer
SUN 2000 Utbildningar:
861c Civilförsvarsutbildning
863a Yrkesofficersutbildning
863b Reservofficersutbildning
863c Taktisk utbildning för militärer
863d Fackutbildning för militärer
863e Stabsutbildning för militärer
863f Högre chefsutbildning för militärer
863x Annan militär utbildning
869z Säkerhetstjänster, övrig/ospecificerad utbildning
Civilförsvarsutbildning 861 c
Officersutbildning (yrkes-) 863 a
Officersutbildning (reserv-) 863 b
Militär utbildning 863 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
84.22 Tjänster avseende totalförsvar
84.221 Tjänster avseende militär operativ ledning
84.221.00 Tjänster avseende militär operativ ledning
84.222 Gemensamma tjänster för totalförsvaret
84.222.00 Gemensamma tjänster för totalförsvaret
84.223 Civilförsvarstjänster
84.223.00 Civilförsvarstjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
84.22 Totalförsvaret
84.221 Militära försvaret
84.222 Centrala militära myndigheter
84.223 Civila försvaret och frivilligförsvaret

Samhällsguiden 2007:
3. Totalförsvar
3.1 Totalförsvaret
3.2 Krisinformation
3.3 Befolkningsskydd och räddningstjänst
3.4 Totalförsvarsplikt
3.5 Hemvärnet
3.6 Samhällets säkerhet och beredskap

653 Handelsverksamheter.
Libris/SAB:
Qi Handel (12 778)
Qi(x) Allmänt: lexikon och uppslagsverk (159)
Qi:k Handelns historia (200)
Qi:oe Handelslagstiftning (77)
Qi- Särskilda länder och områden (4 877)
Qia Handelsteknik (854)
Qik Varukännedom (132)
Qil Handelskalendrar och -lexikon (611)
Qim Handel med speciella varor (2 881)
Qis Marknader och varumässor (765)
Qiv Handelskammare, handelsrepresentation (245)
(DC 381/382. DK 339)
sverige.se 2008:
Konkurrensverket
Kommerskollegium
Sveriges exportråd
Exportkreditnämnden EKN
Handelsprocedurrådet, SWEPRO
Nämnden för offentlig upphandling NOU
Systembolaget AB
Apoteket AB (Även på 615 )
Allmänna reklamationsnämnden ARN
Internationella Handelskammarens Svenska Natio-nalkommitté
Stiftelsen för insamligskontroll
Svensk Handel
Svenska Bokhandlarföreningen

Sveriges allmänna exportförening
Vin & Sprit AB, V&S
AB Svensk Exportkredit
Baltic Market - temawebbplats
Gränslösa affärer (om offentlig upphandling)
Handelskammarförbundet, Svenska
CPV:
52000000-9
52100000-0
52200000-1
52300000-2
52400000-3
52500000-4
52600000-5
52700000-6
52800000-7
52900000-8

Detaljhandelstjänster.
Detaljhandel med livsmedel.
Detaljhandel med drycker.
Detaljhandel med möbler.
Detaljhandel med kläder.
Detaljhandel med byggmaterial.
Detaljhandel med trycksaker.
Detaljhandel med kontorsartiklar.
Detaljhandel med trädgårdsprodukter.
Detaljhandel med medicinska produkter.

SNI Antal arbetsställen 1998:
G 50
Handel m o serv.verkst f motorfordon;
bensinstationer 19741. Del. Serv.verkst. till 689.
G 50101 Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323
G 50102 Handel med personbilar 3540
G 50103 Handel m husvagnar,husbilar 239
G 50301 Partih m reservd o tillbeh 865
G 50302 Detaljh m reservd o tillbehör till motorfordon, ej
motorcyklar 957
G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del.
Reparationer till 689.
G 50500 Bensinstationer 2826

G 51
G 52
K 71

Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 45630
Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar
65334. Del. Reparationer till 681.
Uthyrningsfirmor 5132

SSYK 96 Yrken:
1224 Driftchefer inom handel, (hotell och restaurang, transport
och kommunikation)
1233 Försäljnings- och marknadschefer
1235 Inköps- och distributionschefer
1314 Chefer för mindre företag inom handel, (hotell och
restaurang, transport och kommunikation)
3415 Företagssäljare
3416 Inköpare
3417 Värderare och auktionister
3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl.
3421 Agenter
3429 Övriga agenter m.fl.
5221 Försäljare, dagligvaror
5222 Försäljare, fackhandel
5224 Kioskföreståndare
5225 Bensinstationsföreståndare m.fl.
5226 Bil-, båt- och husvagnsförsäljare
5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl.
9110 Torg- och marknadsförsäljare
SUN 2000 Utbildningar:
Handel o administration; turism och resor 812 z. Del om handel.
341z Inköp, försäljning och distribution
Distribitions- och kontorsutbildning; distribution 341 z

Exportutbildning 341 z
Fastighetsmäklarutbildning 341 z. Till 647.
Handel 341 z
Handel o administration; handel och service 341 z
Kundrelationer 341 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
G HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON:
Reparation av motorfordon har också förts in på område 689 om
tillverkning av transportmedel.
45 Handel samt reparation av motorfordon
45.1 Handel med motorfordon utom motorcyklar
45.11 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45.110.01 Partihandel med personbilar
45.110.02 Partihandel med personbilar för särskilda ändamål,
t.ex. ambulanser och minibussar, och terränggående fordon
(under 3,5 ton)
45.110.03 Specialiserad detaljhandel i butik med nya
personbilar
45.110.04 Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade
personbilar
45.110.05 Specialiserad detaljhandel i butik med nya
personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och
minibussar, och terränggående fordon som jeepar o.d. (under
3,5 ton)

45.110.06 Specialiserad detaljhandel i butik med begagnade
personbilar för särskilda ändamål, t.ex. ambulanser och
minibussar, och terränggående fordon (under 3,5 ton)
45.110.07 Detaljhandel via Internet med personbilar och lätta
motorfordon
45.110.08 övrig detaljhandel med personbilar och lätta
motorfordon
45.110.09 Provisionshandel via Internet med personbilar och
lätta motorfordon
45.110.10 Annan provisionshandel med personbilar och lätta
motorfordon
45.19 Handel med andra motorfordon
45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
45.191.01 Partihandel med lastbilar, bussar och specialfordon
45.191.02 Specialiserad detaljhandel i butik med lastbilar,
bussar och specialfordon
45.191.03 Provisionshandel via Internet med lastbilar, bussar
och specialfordon
45.191.04 Annan provisionshandel med lastbilar, bussar och
specialfordon
45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och
påhängsvagnar
45.192.01 Partihandel med husvagnar, husbilar och andra
campingvagnar
45.192.02 Partihandel med släpfordon och påhängsvagnar
45.192.03 Specialiserad detaljhandel i butik med husvagnar,
husbilar och andra campingvagnar
45.192.04 Detaljhandel via Internet med husvagnar, husbilar
och andra campingvagnar
45.192.05 Annan detaljhandel med husvagnar, husbilar och
andra campingvagnar

45.192.06 Provisionshandel via Internet med husvagnar,
husbilar och andra campingvagnar
45.192.07 Annan provisionshandel med husvagnar, husbilar och
andra påhängsvagnar
45.192.08 Provisionshandel via Internet med släpfordon och
påhängsvagnar
45.192.09 Annan provisionshandel med släpfordon och
påhängsvagnar
45.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.20 Underhåll och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.201.01 Allmän service och reparation av personbilar och
lätta varutransportfordon (utom reparation och service av
elsystem, däck och karosseri)
45.201.02 Allmän service och reparation av andra motorfordon
än personbilar (utom reparation och service av elsystem, däck
och karosseri)
45.201.03 Biltvätt o.d.
45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom
motorcyklar
45.202.01 Reparation av karosseri och liknande tjänster
(reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt
reparation av krockskador) för personbilar och lätta
varutransportfordon
45.202.02 Reparation av karosseri och liknande tjänster
(reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt
reparation av krockskador) för andra motorfordon

45.203 Installationer och reparationer av elsystem till
motorfordon utom motorcyklar
45.203.01 Reparation av elsystem till personbilar och lätta
varutransportfordon
45.203.02 Reparation av elsystem till andra motorfordon
45.204 Däckservice
45.204.01 Reparation av däck till personbilar och lätta
varutransportfordon, inklusive hjuljustering och -balansering
45.204.02 Reparation av däck till andra motorfordon, inklusive
hjuljustering och -balansering
45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
utom motorcyklar
45.31 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör
till motorfordon utom motorcyklar
45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och
tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.310.01 Partihandel med däck och slangar
45.310.02 Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
45.310.03 Provisionshandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon
45.32 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
utom motorcyklar
45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
45.320.01 Specialiserad butikshandel med däck
45.320.02 Specialiserad butikshandel med andra reservdelar
och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.320.03 Detaljhandel via Internet med reservdelar och
tillbehör till motorfordon utom motorcyklar

45.320.04 Postorderhandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
45.320.05 övrig detaljhandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
45.4 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.40 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.400.01 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar
och tillbehör
45.400.02 Specialiserad detaljhandel i butik med motorcyklar
inklusive reservdelar och tillbehör
45.400.03 Annan detaljhandel med motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.400.04 Provisionshandel med motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.400.05 Underhåll och reparation av motorcyklar
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
46.1 Provisionshandel utom med motorfordon
46.11 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur,
textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur,
textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.110.01 Provisionshandel med levande djur
46.110.02 Provisionshandel med blommor och växter
46.110.03 Provisionshandel med andra jordbruksråvaror,
textilråvaror och textilhalvfabrikat

46.12 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och
industrikemikalier
46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och
industrikemikalier
46.120.01 Provisionshandel med bränslen
46.120.02 Provisionshandel med malm och metaller i
obearbetad form
46.120.03 Provisionshandel med industrikemikalier,
gödselmedel och lantbrukskemiska produkter
46.13 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46.130.01 Provisionshandel med virke
46.130.02 Provisionshandel med byggmaterial
46.14 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning,
fartyg och luftfartyg
46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning,
fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer
46.141.01 Provisionshandel med fartyg, luftfartyg och andra
transportmedel
46.141.02 Provisionshandel med övriga maskiner och övrig
industriell utrustning, ej kontorsutrustning och datorer
46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer
46.142.00 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer
46.15 Provisionshandel med möbler, hushålls- och
järnhandelsvaror
46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och
järnhandelsvaror
46.150.01 Provisionshandel med möbler
46.150.02 Provisionshandel med radio- och TV-apparater samt
videoutrustning

46.150.03 Provisionshandel med handverktyg och andra
järnhandelsvaror
46.150.04 Provisionshandel med bestick och övriga
hushållsvaror
46.16 Provisionshandel med textilier, kläder, päls, skodon och
lädervaror
46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, päls, skodon och
lädervaror
46.160.01 Provisionshandel med textilier
46.160.02 Provisionshandel med kläder, päls och skodon
46.160.03 Provisionshandel med lädervaror och reseffekter
46.17 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46.170.01 Provisionshandel med livsmedel
46.170.02 Provisionshandel med drycker
46.170.03 Provisionshandel med tobak
46.18 Provisionshandel med annat specialsortiment
46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment
46.180.01 Provisionshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar,
parfymeri- och hygienartiklar samt rengöringsmedel
46.180.02 Provisionshandel med spel och leksaker,
sportartiklar, cyklar, böcker, tidningar och tidskrifter,
musikinstrument, ur och guldsmedsvaror, fotoutrustning och
optiska instrument
46.180.03 Provisionshandel med övrigt specialsortiment
46.19 Provisionshandel med blandat sortiment
46.190 Provisionshandel med blandat sortiment
46.190.00 Provisionshandel med blandat sortiment
46.2 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
46.21 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder

46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och
djurfoder
46.210.01 Partihandel med spannmål
46.210.02 Partihandel med utsäde, utom oljeväxtfrön
46.210.03 Partihandel med oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter
46.210.04 Partihandel med djurfoder
46.210.05 Partihandel med andra jordbruksråvaror
46.210.06 Partihandel med råtobak
46.22 Partihandel med blommor och växter
46.220 Partihandel med blommor och växter
46.220.00 Partihandel med blommor och växter
46.23 Partihandel med levande djur
46.230 Partihandel med levande djur
46.230.00 Partihandel med levande djur
46.24 Partihandel med hudar, skinn och läder
46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46.240.00 Partihandel med hudar, skinn och läder
46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
46.31 Partihandel med frukt och grönsaker
46.310 Partihandel med frukt och grönsaker
46.310.01 Partihandel med färsk frukt och färska grönsaker
46.310.02 Partihandel med beredda frukter och grönsaker
46.32 Partihandel med kött och köttvaror
46.320 Partihandel med kött och köttvaror
46.320.01 Partihandel med kött (inkl. fågel)
46.320.02 Partihandel med köttvaror
46.33 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och
matfett
46.330.01 Partihandel med mejeriprodukter

46.330.02 Partihandel med ägg
46.330.03 Partihandel med matolja och matfett
46.34 Partihandel med drycker
46.340 Partihandel med drycker
46.340.01 Partihandel med juice, mineralvatten, läskedrycker
och andra alkoholfria drycker
46.340.02 Partihandel med alkoholhaltiga drycker
46.35 Partihandel med tobak
46.350 Partihandel med tobak
46.350.00 Partihandel med tobak
46.36 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
46.360.01 Partihandel med socker
46.360.02 Partihandel med bageriprodukter
46.360.03 Partihandel med choklad och sockerkonfektyrer
46.37 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46.370.00 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46.38 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och
blötdjur
46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skaloch blötdjur
46.380.01 Partihandel med fisk samt skal- och blötdjur
46.380.02 Partihandel med homogeniserade livsmedelspreparat
inklusive dietmat
46.380.03 Partihandel med övriga livsmedel
46.39 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och
tobak
46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker
och tobak
46.390.01 Icke specialiserad partihandel med frysta livsmedel

46.390.02 Icke specialiserad partihandel med icke frysta
livsmedel samt drycker och tobak
46.4 Partihandel med hushållsvaror
46.41 Partihandel med textilier
46.410 Partihandel med textilier
46.410.01 Partihandel med garn
46.410.02 Partihandel med vävnader
46.410.03 Partihandel med hushållslinne och inredningstextilier
46.410.04 Partihandel med sybehör
46.42 Partihandel med kläder och skodon
46.420 Partihandel med kläder och skodon
46.420.01 Partihandel med kläder
46.420.02 Partihandel med skodon
46.43 Partihandel med elektriska hushållsapparater
46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och apparater
46.431.00 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och apparater
46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt
videoutrustning
46.432.00 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt
videoutrustning
46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik
och bild
46.433.00 Partihandel med inspelade band och skivor för musik
och bild
46.434 Partihandel med elartiklar
46.434.00 Partihandel med elartiklar
46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter
46.435.00 Partihandel med fotografiska och optiska produkter

46.44 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
46.440.01 Partihandel med glas och porslin samt keramikvaror
46.440.02 Partihandel med rengöringsmedel
46.45 Partihandel med parfym och kosmetika
46.450 Partihandel med parfym och kosmetika
46.450.00 Partihandel med parfym och kosmetika
46.46 Partihandel med apoteksvaror och medicinsk utrustning
46.460 Partihandel med apoteksvaror och medicinsk utrustning
46.460.01 Partihandel med apoteksbasvaror och farmaceutiska
basberedningar
46.460.02 Partihandel med kirurgisk, medicinsk och ortopedisk
utrustning
46.47 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46.470.01 Partihandel med möbler för hemmet
46.470.02 Partihandel med belysningsartiklar
46.470.03 Partihandel med mattor
46.48 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
46.480 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
46.480.00 Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
46.49 Partihandel med andra hushållsvaror
46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar
46.491.00 Partihandel med sport- och fritidsartiklar
46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
46.492.00 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror
46.499.01 Partihandel med bestick och andra metallvaror för
hushållsbruk
46.499.02 Partihandel med trävaror, korgarbeten och korkvaror
m.m.

46.499.03 Partihandel med diverse andra hushållsvaror och
hushållsutrustning
46.499.04 Partihandel med böcker
46.499.05 Partihandel med tidningar och tidskrifter
46.499.06 Partihandel med musikinstrument
46.499.07 Partihandel med spel och leksaker
46.499.08 Partihandel med lädervaror och reseffekter
46.499.09 Partihandel med frimärken och mynt
46.499.10 Partihandel med souvenirer och konst
46.499.11 Partihandel med övriga konsumtionsvaror
46.5 Partihandel med informations- och
kommunikationsutrustning
46.51 Partihandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
46.510.00 Partihandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
46.52 Partihandel med elektronik- och
telekommunikationsutrustning
46.521 Partihandel med elektronikkomponenter
46.521.01 Partihandel med elektronikutrustning
46.521.02 Partihandel med oinspelade kassettband och
videokassetter och disketter, magnetiska och optiska skivor, cdoch dvd-skivor
46.522 Partihandel med teleprodukter
46.522.00 Partihandel med teleprodukter
46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning
46.61 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
46.610.01 Partihandel med jord- och skogsbruksmaskiner samt
utrustning, inkl. traktorer
46.610.02 Partihandel med trädgårdsmaskiner och -utrustning
46.62 Partihandel med verktygsmaskiner
46.620 Partihandel med verktygsmaskiner
46.620.01 Partihandel med verktygsmaskiner för träbearbetning
46.620.02 Partihandel med verktygsmaskiner för
metallbearbetning
46.620.03 Partihandel med verktygsmaskiner för bearbetning av
andra material
46.63 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.630.00 Partihandel med gruv-, bygg- och
anläggningsmaskiner
46.64 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.640.00 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.65 Partihandel med kontorsmöbler
46.650 Partihandel med kontorsmöbler
46.650.00 Partihandel med kontorsmöbler
46.66 Partihandel med andra kontorsmaskiner och
kontorsutrustning
46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och
kontorsutrustning
46.660.00 Partihandel med andra kontorsmaskiner och
kontorsutrustning
46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument
46.691.01 Partihandel med instrument och apparater för
navigering, lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi,

meteorologi, geofysik samt mätning av elektriska storheter
46.691.02 Partihandel med instrument och apparater för annan
mätning, kontroll och provning
46.692 Partihandel med datoriserad
materialhanteringsutrustning
46.692.00 Partihandel med datoriserad
materialhanteringsutrustning
46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
46.699.01 Partihandel med transportmedel, utom motorfordon,
motorcyklar och cyklar
46.699.02 Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning
46.699.03 Partihandel med lyft- och lastningsutrustning
46.699.04 Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckesoch tobaksindustri
46.699.05 Partihandel med övriga elektriska och elektroniska
maskiner och apparater och material för yrkesmässig
användning
46.699.06 Partihandel med vapen och ammunition
46.699.07 Partihandel med andra maskiner, apparater och
utrustning för allmänna och speciella ändamål
46.7 Annan specialiserad partihandel
46.71 Partihandel med bränslen
46.710 Partihandel med bränslen
46.710.01 Partihandel med fasta bränslen
46.710.02 Partihandel med motorbränslen, inklusive
flygbränslen
46.710.03 Partihandel med andra flytande och gasformiga
bränslen samt liknande produkter

46.72 Partihandel med metaller och metallmalmer
46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer
46.720.01 Partihandel med järnmalm
46.720.02 Partihandel med icke-järnmalm
46.720.03 Partihandel med obearbetat järn och stål
46.720.04 Partihandel med obearbetade icke-järnmetaller
46.73 Partihandel med virke, andra byggmaterial och
sanitetsgods
46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial
46.731.01 Partihandel med leveransvirke
46.731.02 Partihandel med sågade och hyvlade trävaror
46.731.03 Partihandel med färg, fernissa och lacker
46.731.04 Partihandel med planglas
46.731.05 Partihandel med andra byggmaterial
46.731.06 Partihandel med tapeter
46.731.07 Partihandel med golvbeläggningar (utom mattor)
46.732 Partihandel med sanitetsgods
46.732.00 Partihandel med sanitetsgods
46.74 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
46.741 Partihandel med järnhandelsvaror
46.741.01 Partihandel med järnhandelsvaror, utom handverktyg
46.741.02 Partihandel med handverktyg
46.742 Partihandel med VVS-varor
46.742.00 Partihandel med VVS-varor
46.75 Partihandel med kemiska produkter
46.750 Partihandel med kemiska produkter
46.750.01 Partihandel med gödselmedel och kemiska produkter
för jordbruket
46.750.02 Partihandel med industrikemikalier
46.76 Partihandel med andra insatsvaror
46.761 Partihandel med industriförnödenheter

46.761.00 Partihandel med industriförnödenheter
46.762 Partihandel med emballage
46.762.00 Partihandel med emballage
46.769 Partihandel med övriga insatsvaror
46.769.01 Partihandel med papper och papp
46.769.02 Partihandel med textilfibrer
46.769.03 Partihandel med plast och gummi i obearbetad form
46.769.04 Partihandel med övriga insatsvaror, ej papper och
papp, textilfibrer samt plast och gummi i obearbetad form
46.77 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
46.771 Partihandel med uttjänta fordon
46.771.00 Partihandel med uttjänta fordon
46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot
46.772.00 Partihandel med metallavfall och metallskrot
46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
46.773.00 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
46.9 övrig partihandel
46.90 övrig partihandel
46.900 övrig partihandel
46.900.00 övrig partihandel
47 Detaljhandel utom med motorfordon
47.0 Detaljhandel utom med motorfordon
47.00 Detaljhandel utom med motorfordon
47.001 Detaljhandel med frukt, grönsaker, kött, fisk,
bageriprodukter, mejeriprodukter och ägg
47.001.01 Detaljhandel med färska frukter och grönsaker
47.001.02 Detaljhandel med beredda frukter och grönsaker
47.001.03 Detaljhandel med kött

47.001.04 Detaljhandel med köttvaror
47.001.05 Detaljhandel med fisk, skaldjur och blötdjur
47.001.06 Detaljhandel med bageriprodukter
47.001.07 Detaljhandel med konfektyrer
47.001.08 Detaljhandel med mejeriprodukter
47.001.09 Detaljhandel med ägg
47.002 Detaljhandel med andra livsmedel, drycker och tobak
47.002.01 Detaljhandel med kaffe, te, kakao och kryddor
47.002.02 Detaljhandel med matolja och matfett
47.002.03 Detaljhandel med hälsokost
47.002.04 Detaljhandel med homogeniserade
livsmedelspreparat inklusive dietmat
47.002.05 Detaljhandel med övriga livsmedel
47.002.06 Detaljhandel med alkoholhaltiga drycker
47.002.07 Detaljhandel med andra drycker
47.002.08 Detaljhandel med tobak
47.003 Detaljhandel med informations- och
kommunikationsutrustning
47.003.01 Detaljhandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
47.003.02 Detaljhandel med telekommunikationsutrustning
47.003.03 Detaljhandel med ljud- och bildanläggningar samt
videoutrustning
47.004 Detaljhandel med bygg-, järn- och vvs-varor
47.004.01 Detaljhandel med järnvaror
47.004.02 Detaljhandel med färger, fernissor och lacker
47.004.03 Detaljhandel med planglas
47.004.04 Detaljhandel med trädgårdsmaskiner

47.004.05 Detaljhandel med VVS-varor
47.004.06 Detaljhandel med sanitetsgods
47.004.07 Detaljhandel med handverktyg
47.004.08 Detaljhandel med virke
47.004.09 Detaljhandel med övriga byggvaror
47.005 Detaljhandel med hushålls- och heminredningsartiklar
47.005.01 Detaljhandel med textilier
47.005.02 Detaljhandel med inredningstextilier
47.005.03 Detaljhandel med tapeter, golvbeläggningar och
mattor
47.005.04 Detaljhandel med elektriska hushållsapparater
47.005.05 Detaljhandel med möbler för hemmet
47.005.06 Detaljhandel med kontorsmöbler
47.005.07 Detaljhandel med belysningsartiklar
47.005.08 Detaljhandel med trä-, kork- och korgartiklar
47.005.09 Detaljhandel med musikinstrument och noter
47.005.10 Detaljhandel med diverse köksartiklar, glas och
porslin, bestick, icke elektriska hushållsapparater och övriga
hushållsartiklar
47.006 Detaljhandel med kultur- och fritidsartiklar
47.006.01 Detaljhandel med böcker
47.006.02 Detaljhandel med tidningar och tidskrifter
47.006.03 Detaljhandel med kontorsförbrukningsvaror
47.006.04 Detaljhandel med musik- och videoinspelningar
47.006.05 Detaljhandel med sportutrustning
47.006.06 Detaljhandel med cyklar
47.006.07 Detaljhandel med båtar
47.006.08 Detaljhandel med campingartiklar
47.006.09 Detaljhandel med spel och leksaker
47.006.10 Detaljhandel med frimärken och mynt

47.006.11 Detaljhandel med souvenirer och konst
47.007 Detaljhandel med kläder, apoteksvaror och
sjukvårdsartiklar, hygienartiklar, blommor och andra växter,
sällskapsdjur och mat till sällskapsdjur
47.007.01 Detaljhandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
47.007.02 Detaljhandel med herrkläder
47.007.03 Detaljhandel med damkläder
47.007.04 Detaljhandel med barnkläder
47.007.05 Detaljhandel med pälsar
47.007.06 Detaljhandel med skodon
47.007.07 Detaljhandel med lädervaror och reseffekter
47.007.08 Detaljhandel med apoteksvaror
47.007.09 Detaljhandel med sjukvårdsartiklar
47.007.10 Detaljhandel med kosmetika och hygienartiklar
47.007.11 Detaljhandel med blommor, andra växter och frön
47.007.12 Detaljhandel med gödselmedel och lantbrukskemiska
produkter
47.007.13 Detaljhandel med sällskapsdjur och mat till
sällskapsdjur
47.008 Detaljhandel med drivmedel och övriga nya varor
47.008.01 Detaljhandel med drivmedel
47.008.02 Detaljhandel med ur
47.008.03 Detaljhandel med guldsmedsvaror och smycken
47.008.04 Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar
47.008.05 Detaljhandel med fotoutrustning
47.008.06 Detaljhandel med rengöringsmedel
47.008.07 Detaljhandel med olja, gasol, kol och ved för
hushållsbruk

47.008.08 övrig detaljhandel med andra konsumentvaror än
livsmedel
47.008.09 Detaljhandel med övriga jordbruksråvaror
47.008.10 Detaljhandel med övriga maskiner
47.008.11 övrig detaljhandel med andra varor än
konsumentvaror och livsmedel
47.009 Detaljhandel med antikviteter och andra begagnade
varor
47.009.01 Detaljhandel med antikviteter
47.009.02 Detaljhandel med begagnade böcker
47.009.03 Detaljhandel med andra begagnade varor
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing
77.1 Tjänster avseende uthyrning och leasing av motorfordon
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar
och lätta motorfordon
77.110 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar
och lätta motorfordon
77.110.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
personbilar och lätta motorfordon
77.12 Tjänster avseende uthyrning och leasing av lastbilar
77.120 Tjänster avseende uthyrning och leasing av lastbilar
77.120.01 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
motorfordon för godstransportutan förare
77.120.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra
landtransportmedel utan förare
77.2 Tjänster avseende uthyrning och leasing av hushållsartiklar
och varor för personligt bruk

77.21 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och
sportutrustning
77.210 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritids- och
sportutrustning
77.210.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fritidsoch sportutrustning
77.22 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och dvdskivor
77.220 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och dvdskivor
77.220.00 Tjänster avseende uthyrning av videokassetter och
dvd-skivor
77.29 Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra
hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77.290 Tjänster avseende uthyrning och leasing av andra
hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77.290.01 Tjänster avseende uthyrning och leasing av TV- och
radioapparater, videobandspelare och liknande utrustning och
tillbehör
77.290.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av möbler
och andra hushållsartiklar
77.290.03 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
musikinstrument
77.290.04 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
hemtextilier
77.290.05 Tjänster avseende uthyrning och leasing av textilier,
kläder och skodon
77.290.06 Tjänster avseende uthyrning och leasing av uthyrning
av maskiner och utrustning för bygg och hobby
77.290.07 Tjänster avseende övrig uthyrning och leasing av
hushållsartiklar och varor för personligt bruk

77.3 Tjänster avseende uthyrning och leasing av annan
utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar
77.31 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
jordbruksmaskiner och
jordbruksredskap
77.310 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77.310.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och
anläggningsmaskiner
77.320 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och
anläggningsmaskiner
77.320.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av byggoch anläggningsmaskiner
77.33 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
77.330 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
77.330.01 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer)
77.330.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av datorer
77.34 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg
77.340 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg
77.340.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av fartyg
77.35 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan
77.350 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan
77.350.00 Tjänster avseende uthyrning och leasing av flygplan
77.39 Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig
utrustning ochövriga maskiner och materiella tillgångar

77.390 Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig
utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
77.390.01 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
järnvägstransportmedel
77.390.02 Tjänster avseende uthyrning och leasing av behållare
77.390.03 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
motorcyklar, husvagnar och campingbilar

som omfattas av copyright

77.390.04 Tjänster avseende uthyrning och leasing av
telekommunikationsutrustning
77.390.05 Tjänster avseende uthyrning och leasing av övrig
utrustning och övriga maskiner utan operatör samt av materiella
tillgångar

45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och
motorcyklar
45.1 Handel med motorfordon och motorcyklar
45.11 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon
45.19 Handel med andra motorfordon utom motorcyklar
45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och
påhängsvagnar

77.4 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
immateriellarättigheter och liknande produkter, utom verk som
omfattas av copyright
77.40 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
immateriella rättigheter och liknande produkter, utom verk som
omfattas av copyright
77.400 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
immateriella rättigheter och liknande produkter, utom verk som
omfattas av copyright
77.400.01 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
produkter av forskning och utveckling
77.400.02 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
varumärken och franchiserättigheter
77.400.03 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
resultaten av sökning och utvärdering av mineraler
77.400.04 Tjänster avseende licensiering för rätten att använda
andra immateriella rättigheter och liknande produkter, utom verk

SNI 2007 Näringsgrenar.
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och
motorcyklar

45.2 Bilserviceverkstäder
45.20 Bilserviceverkstäder
45.201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade
45.202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier
45.203 Verkstäder för service av elsystem till motorfordon
45.204 Däckserviceverkstäder
Bilserviceverkstäder har också förts in på område 689 om
tillverkning av transportmedel.
45.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom
motorcyklar

45.31 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör
till motorfordon utom motorcyklar
45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och
tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
45.32 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon
utom motorcyklar
45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
45.4 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.40 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive
reservdelar och tillbehör
46 Parti - och provisionshandel utom med motorfordon
46.1 Provisionshandel utom med motorfordon
46.11 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur,
textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur,
textilråvaror och textilhalvfabrikat
46.12 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och
industrikemikalier
46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och
industrikemikalier
46.13 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial
46.14 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning,
fartyg och luftfartyg

46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning,
fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer
46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer
46.15 Provisionshandel med möbler, hushålls- och
järnhandelsvaror
46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och
järnhandelsvaror
46.16 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och
lädervaror
46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och
lädervaror
46.17 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46.18 Provisionshandel med annat specialsortiment
46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment
46.19 Provisionshandel med blandat sortiment
46.190 Provisionshandel med blandat sortiment
46.2 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
46.21 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och
djurfoder
46.22 Partihandel med blommor och växter
46.220 Partihandel med blommor och växter
46.23 Partihandel med levande djur
46.230 Partihandel med levande djur
46.24 Partihandel med hudar, skinn och läder
46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder
46.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
46.31 Partihandel med frukt och grönsaker

46.310 Partihandel med frukt och grönsaker
46.32 Partihandel med kött- och köttvaror
46.320 Partihandel med kött- och köttvaror
46.33 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och
matfett
46.34 Partihandel med drycker
46.340 Partihandel med drycker
46.35 Partihandel med tobak
46.350 Partihandel med tobak
46.36 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
46.37 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
46.38 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och
blötdjur
46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skaloch blötdjur
46.39 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och
tobak
46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker
och tobak
46.4Partihandel med hushållsvaror
46.41 Partihandel med textilier
46.410 Partihandel med textilier
46.42 Partihandel med kläder och skodon
46.420 Partihandel med kläder och skodon
46.43 Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar
46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och apparater

46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt
videoutrustning
46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik
och bild
46.434 Partihandel med elartiklar
46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter
46.44 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
46.45 Partihandel med parfym och kosmetika
46.450 Partihandel med parfym och kosmetika
46.46 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
46.47 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
46.48 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
46.480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror
46.49 Partihandel med andra hushållsvaror
46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar
46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror
46.5 Partihandel med informations- och
kommunikationsutrustning
46.51 Partihandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt
programvara
46.52 Partihandel med elektronik- och
telekommunikationsutrustning
46.521 Partihandel med elektronikkomponenter

46.522Partihandel med teleprodukter
46.6 Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning
46.61 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
46.62 Partihandel med verktygsmaskiner
46.620 Partihandel med verktygsmaskiner
46.63 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
46.64 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
46.65 Partihandel med kontorsmöbler
46.650 Partihandel med kontorsmöbler
46.66 Partihandel med andra kontorsmaskiner och
kontorsutrustning
46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och
kontorsutrustning
46.69 Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument
46.692 Partihandel med datoriserad
materialhanteringsutrustning
46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
46.7 Annan specialiserad partihandel
46.71 Partihandel med bränslen
46.710 Partihandel med bränslen
46.72 Partihandel med metaller och metallmalmer
46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer
46.73 Partihandel med virke, andra byggmaterial och
sanitetsgods
46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial

46.732 Partihandel med sanitetsgods
46.74 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
46.741 Partihandel med järnhandelsvaror
46.742 Partihandel med VVS-varor
46.75 Partihandel med kemiska produkter
46.750 Partihandel med kemiska produkter
46.76 Partihandel med andra insatsvaror
46.761 Partihandel med industriförnödenheter
46.762 Partihandel med emballage
46.769 Partihandel med övriga insatsvaror
46.77 Partihandel med avfallsprodukter och skrot
46.771 Partihandel med uttjänta fordon
46.772Partihandel med metallavfall och metallskrot
46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
46.9 Övrig partihandel
46.90 Övrig partihandel
46.900 Övrig partihandel
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
47.1 Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment
47.11 Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment,
mest livsmedel, drycker och tobak
47.111 Varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest
livsmedel, drycker och tobak
47.112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment
47.19 Andra butiker, varuhus och stormarknader med brett
sortiment
47.191 Andra varuhus och stormarknader
47.199 Övriga butiker med brett sortiment

47.2 Specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och
tobaksaffärer
47.21 Frukt- och grönsaksaffärer
47.210 Frukt- och grönsaksaffärer
47.22 Kött- och charkuteriaffärer
47.220 Kött- och charkuteriaffärer
47.23 Fiskaffärer
47.230 Fiskaffärer
47.24 Bröd- och konfektyrbutiker
47.241 Brödbutiker
47.242 Konfektyrbutiker
47.25 Systembutiker
47.250 Systembutiker
47.26 Tobaksaffärer
47.260 Tobaksaffärer
47.29 Andra specialbutiker med livsmedel
47.291 Hälsokostbutiker
47.299 Övriga specialbutiker med livsmedel
47.3 Bensinstationer
47.30 Bensinstationer
47.300 Bensinstationer
47.4 Butiker för informations- och kommunikationsutrustning
47.41 Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker
47.410 Datorbutiker; data- och tv-spelsbutiker
47.42 Telebutiker
47.420 Telebutiker
47.43 Radio- och TV-affärer
47.430 Radio- och TV-affärer

47.5 Butiker för heminredningsartiklar och husgeråd
47.51 Garn-, tyg- och sybehörsaffärer
47.510 Garn-, tyg- och sybehörsaffärer
47.52 Butiker för bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och
glas
47.521 Byggvaruhandel
47.522 Järn- och VVS-varuhandel
47.523 Färghandel
47.53 Specialiserade butiker för mattor och inredningstextilier
47.531 Tapet-, matt- och golvbeläggningshandel
47.532 Hemtextilbutiker
47.54 Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner
och -apparater
47.540 Butiker för vitvaror och andra elektriska
hushållsmaskiner och -apparater
47.59 Butiker för möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
47.591 Möbelaffärer
47.592 Kontorsmöbelhandel
47.593 Bosättningsaffärer
47.594 Butiker för belysningsartikla
47.595 Musikhandel
47.6 Butiker för kultur- och fritidsartiklar
47.61 Bokhandel
47.610 Bokhandel
47.62 Tidnings- och pappershandel
47.621 Tidningshandel
47.622Pappershandel
47.63 Skiv- och videobutiker
47.630 Skiv- och videobutiker
47.64 Sportaffärer

47.641 Sportaffärer
47.642 Cykelaffärer
47.643 Båt- och båttillbehörshandel
47.65 Leksaksaffärer
47.650 Leksaksaffärer
47.7 Butiker för övriga hushållsvaror
47.71 Klädesaffärer
47.711 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat
47.712 Herrklädesaffärer
47.713 Damklädesaffärer
47.714 Barnklädesaffärer
47.715 Pälsaffärer
47.72 Sko- och väskaffärer
47.721 Skoaffärer
47.722 Väskaffärer
47.73 Apotek
47.730 Apotek
47.74 Sjukvårdsbutiker
47.740 Sjukvårdsbutiker
47.75 Parfymaffärer
47.750 Parfymaffärer
47.76 Blomster- och trädgårdsvaruhandel; zooaffärer
47.761 Blomster- och trädgårdsvaruhandel
47.762 Zooaffärer
47.77 Uraffärer och guldsmedsaffärer
47.771 Uraffärer
47.772 Guldsmedsaffärer
47.78 Butikshandel med andra nya varor
47.781 Optiker
47.782 Fotoaffärer

47.783 Konsthandel och gallerier
47.784 Mynt- och frimärksaffärer
47.789 Butiker med övrigt specialsortiment
47.79 Antikvitetsaffärer och second hand-butiker m.m.
47.791 Antikvitetsaffärer och antikvariat
47.792 Second hand-butiker m.m.
47.793 Auktioner i butik
47.8 Torg- och marknadshandel
47.81 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och
tobak
47.810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och
tobak
47.82 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och
skodon
47.820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och
skodon
47.89 Torg- och marknadshandel med övriga varor
47.890Torg- och marknadshandel med övriga varor
47.9 Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad
47.91 Postorderhandel och detaljhandel på Internet
47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett
sortiment
47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
beklädnadsvaror
47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
böcker och andra mediavaror
47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
datorer och annan elektronisk utrustning

47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sportoch fritidsutrustning
47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
bosättningsvaror
47.917Auktioner på Internet
47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med
övriga varor
47.99 Övrig detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad
47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
47.992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
47.993 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
47.994 Auktioner ej i butik eller på Internet
47.999 Övrig detaljhandel ej i butik
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster.
77 Uthyrningsfirmor
77.1 Motorfordonsuthyrare
77.11 Personbilsuthyrare
77.110 Personbilsuthyrare
77.12 Lastbilsuthyrare
77.120 Lastbilsuthyrare
77.2 Uthyrare av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
77.21 Uthyrare av fritids- och sportutrustning
77.210 Uthyrare av fritids- och sportutrustning
77.22 Uthyrare av videokassetter och dvd-skivor
77.220 Uthyrare av videokassetter och dvd-skivor
77.29 Uthyrare av andra hushållsartiklar och varor för personligt
bruk

77.290 Uthyrare av andra hushållsartiklar och varor för
personligt bruk
77.3 Uthyrare av annan utrustning och andra maskiner och
materiella tillgångar
77.31 Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77.310 Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
77.32 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner
77.320 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner
77.33 Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning
(inklusive datorer)
77.330 Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning
(inklusive datorer)
77.34 Fartygsuthyrare
77.340 Fartygsuthyrare
77.35 Flygplansuthyrare
77.350 Flygplansuthyrare
77.39 Uthyrare av övrig utrustning och övriga maskiner och
materiella tillgångar
77.390 Uthyrare av övrig utrustning och övriga maskiner och
materiella tillgångar
77.4 Leasinggivare av immateriell egendom och liknande
produkter
77.40 Leasinggivare av immateriell egendom och liknande
produkter
77.400 Leasinggivare av immateriell egendom och liknande
produkter
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Sida Tabell nr/område i årsboken

208

202 Export efter handelspartner och varugrupp enligt SITC,
Rev. 4, 2008, mnkr

209

203 Export till EU-länder och övriga länder efter
exportvärdets storlek, mnkr

210

204 Detaljhandel, hotell och restauranger2008, antal
arbetsställen och omsättning

195

190 Handel med varor och tjänster

196

191 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandel och
bensinstationer

211

205 Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt
antal butiker

198

192 Bytesbalans, netto, mdkr 1995–2008

211

206 Försäljning av alkoholdrycker (exkl. öl klass II)

198

193 Export och import: de fem värdemässigt största
marknaderna 2008, miljarder kronor

212

207 Försäljning av alkoholdrycker, detaljhandelsställen och
serveringstillstånd den 31 december

198

194 Export, import och handelsnetto, varor, mdkr, löpande
priser, trend januari 1990 – september 2009

212

208 Försäljning av alkoholdrycker perinvånare

199

195 Detaljhandelns försäljning, egentlig detaljhandel,
Systembolaget och apoteken exkluderade 1956–2008

Priser och konsumtion

200

196 Sveriges betalningsbalans, netto, mdkr

Sida Tabell nr/område i årsboken

201

197 Total import (cif) och export (fob) i löpande priser

324

330 Priser och konsumtion

202

198 Värdet av importerade varor (cif) enligt SITC, Rev. 3,
mnkr

327

331 Fastighetspriser

204

199 Import från avsändningsland efter varugrupp enligt SITC,
Rev. 4, 2008, mnkr

328

332 Konsumtionen av livsmedel

330

333 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100)

205

200 Import från EU-länder och övrigaländer efter
importvärdets storlek, mnkr

330

334 Kronans värde över tiden med hänsyn till
konsumentprisernas utveckling

206

201 Värdet av exporterade varor (fob),enligt SITC, Rev. 3,
mnkr

331

335 Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar,
procent (Inflationstakten)

332

336 Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser
och 2008 års priser 1950–2008

346

352 Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för
bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100)

333

337 Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2008 års
priser 1950–2008

346

353 Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter

334

338 Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser
och 2008 års priser 1950–2008

347

354 Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex,
1981 = 100 för övriga regioner)

335

339 Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser
och 2008 års priser 1950–2008

348

355 Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och
köpeskillingskoefficienter

336

340 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr

349

356 Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter

337

341 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 =
100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal

350

357 Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter

351

358 Konsumtion av livsmedel m.m.

338

342 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex

352

339

343 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

359 Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per
capita

339

344 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala
förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100)

340

345 Producentprisindex (2005 = 100)

341

346 Prisindex för inhemsk tillgång (2005 = 100)

342

347 Hemmamarknadsprisindex (2005 = 100)

343

348 Importprisindex (2005 = 100)

344

349 Exportprisindex (2005 = 100)

345

350 Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster
(2005=100)

345

351 Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100)

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

654 Telekommunikationsverksamheter.
Libris/SAB:
Bv Informationsteknik (IT) (2 970) (delar även till 654)
Bv- Särskilda länder och områden (590)
Pu Datorer och databehandling (44 517) (användning av datorer o
d till 651)(tele även 654)
Qjg Televäsen (1 274)
(DC 384, del 621. DK 654 del 621).
sverige.se 2008:
Telia AB
Post-och telestyrelsen PTS (Även på 656 )
Svenska rymdaktiebolaget
IT-kommissionen. Även på 651
Teracom AB
SeniorNet Sweden
Nummer.nu ??
Forskningsämnen enligt SCB:
160 Informationsteknik Även 651 och 654
1601 Datavetenskap.
Häri ingår (exempel):
Datalogi
Kognitionsvetenskap
Programvaruteknik
1602 Reglerteknik
1603 Telekommunikation
1604 Signalbehandling
1605 Bildanalys
1606 Datorteknik
1607 Systemteknik

CPV 2003:
64200000-8(2)
64210000-1(2)
64211000-8(2)
64212000-5(2)
64213000-2(2)
64214000-9(2)
64214100-0(2)
64214200-1(2)
64214400-3(2)
64216000-3(2)

Telekommunikationstjänster.(2)
Telefon- och dataöverföring.(2)
Tjänster för offentliga telefoner.(2)
Mobiltelefontjänster.(2)
Gemensamma nättjänster för företag.(2)
Särskilda nättjänster för företag.(2)
Förhyrning av satellitförbindelser.(2)
Telefonväxeltjänster.(2)
Förhyrning av fasta kommunikationsförbindelser.(2)
Elektroniska meddelande- och
informationstjänster.(2)
64216100-4(2) Elektroniska meddelanden.(2)
64216110-7(2) Elektronisk dataväxling.(2)
64216120-0(2) Elektronisk post.(2)
64216130-3(2) Telextjänster.(2)
64216140-6(2) Telegramtjänster.(2)
64216200-5(2) Elektroniska informationstjänster.(2)
64216210-8(2) Mervärdesinformation.(2)
64216300-6(2) Teletexttjänster.(2)
64220000-4(2) Telekommunikationstjänster utom telefon- och
dataöverföringstjänster.(2)
64221000-1(2) Kopplingstjänster.(2)
64222000-8(2) Tjänster för distansarbete.(2)
64223000-5(2) Personsökning.(2)
64224000-2(2) Telekonferenstjänster.(2)
64225000-9(2) Luft-till-jordkommunikation.(2)
64226000-6(2) Telematiktjänster.(2)
64227000-3(2) Integrerade telekommunikationstjänster.(2)
64228000-0(2)(7)
Överföring av TV- och radiosändningar.(2)(7)
64228100-1(2)(7)
Överföring av TV-sändningar.(2)(7)

64228200-2(2)(7)

Överföring av radiosändningar.(2)(7)

SNI Antal arbetsställen 1998:
I 64201
Nätdriftsstationer 1821
I 64202
Radiostationer 69
I 64203
Kabel-TV-företag 72
SSYK 96 Yrken:
1224 Driftchefer inom (handel, hotell och restaurang, transport
och) kommunikation
1314 Chefer för mindre företag inom (handel, hotell och
restaurang, transport och) kommunikation
4223 Telefonister
SUN 2000 Utbildningar:
Se 62 och 68.

SPIN 2007 varor och tjänster:
61 Telekommunikationstjänster
61.1 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation
61.10 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation
61.100 Tjänster avseende trådbunden telekommunikation
61.100.01 Tjänster avseende fast telefoni, tillgång och
användning
61.100.02 Fast telefoni, samtalstjänster
61.100.03 Privata nätverkstjänster för trådbunden
telekommunikation

61.100.04 Nätoperatörstjänster för trådbunden
telekommunikation
61.100.05 Dataöverföringstjänster via trådbundna nät
61.100.06 Stamnätstjänster
61.100.07 Tjänster avseende internetuppkoppling via
trådbundna nät, smalband
61.100.08 Tjänster avseende internetuppkoppling via
trådbundna nät, bredband
61.100.09 Annan telekommunikation via trådbundet Internet
61.100.10 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via
trådbunden infrastruktur, basprogrampaket
61.100.11 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via
trådbunden infrastruktur, tillvalsprogrampaket
61.100.12 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via
trådbundeninfrastruktur, pay-per-view
61.2 Tjänster avseende trådlös telekommunikation
61.20 Tjänster avseende trådlös telekommunikation
61.200 Tjänster avseende trådlös telekommunikation
61.200.01 Tjänster avseende mobil telekommunikation, tillgång
och användning
61.200.02 Tjänster avseende mobil telekommunikation,
samtalstjänster
61.200.03 Privata nätverkstjänster för trådlös
telekommunikation
61.200.04 Nätoperatörstjänster för trådlös telekommunikation
61.200.05 Dataöverföringstjänster via trådlösa nät
61.200.06 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa
nät, smalband
61.200.07 Tjänster avseende internetuppkoppling via trådlösa
nät, bredband

61.200.08 Tjänster avseende annan telekommunikation via
trådlöst Internet
61.200.09 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via
trådlösa nät
61.3 Tjänster avseende telekommunikation via satellit
61.30 Tjänster avseende telekommunikation via satellit
61.300 Tjänster avseende telekommunikation via satellit
61.300.01 Tjänster avseende telekommunikation via satellit,
utomprogramdistribution till hemmet via satellit
61.300.02 Tjänster avseende programdistribution till hemmet via
satellit
61.9 Tjänster avseende annan telekommunikation
61.90 Tjänster avseende annan telekommunikation
61.900 Tjänster avseende annan telekommunikation
61.900.00 Tjänster avseende annan telekommunikation
63 Informationstjänster
63.1 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.; webbportaler
63.11 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.
63.110 Databehandlingstjänster, webbhotell o.d.
63.110.01 Databehandlingstjänster
63.110.02 Webbhotellstjänster
63.110.03 Tillhandahållande av tillämpningar
63.110.04 Andra hostingtjänster och tillhandahållande av ITinfrastruktur
63.110.05 Direktuppspelning av bilder
63.110.06 Direktuppspelning av ljud
63.110.07 Annonsutrymme eller annonseringstid på Internet
63.12 Webbportalinnehåll
63.120 Webbportalinnehåll

63.120.00 Webbportalinnehåll
63.9 Andra informationstjänster
63.91 Nyhetsservicetjänster
63.910 Nyhetsservicetjänster
63.910.01 Nyhetsservicetjänster för tidningar och tidskrifter
63.910.02 Nyhetsservicetjänster för audiovisuella medier
63.99 övriga informationstjänster
63.990 övriga informationstjänster
63.990.01 övriga informationstjänster
63.990.02 Datasamlingar (original)

SNI 2007 Näringsgrenar.
61Telekommunikationsbolag
61.1 Telekommunikationsbolag, trådbund
61.10 Telekommunikationsbolag, trådbundet
61.100 Telekommunikationsbolag, trådbundet
61.2 Telekommunikationsbolag, trådlöst
61.20 Telekommunikationsbolag, trådlöst
61.200 Telekommunikationsbolag, trådlöst
61.3 Telekommunikationsbolag, satellit
61.30 Telekommunikationsbolag, satellit
61.300 Telekommunikationsbolag, satellit
61.9 Andra telekommunikationsbolag
61.90 Andra telekommunikationsbolag
61.900 Andra telekommunikationsbolag

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Informations-och kommunikationsteknik

257

257 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under
första kvartalet 2008, lyssnat till musik, spelat spel eller laddat
ner musik/spel/bilder/ filmer från Internet för privat bruk

Sida Tabell nr/område i årsboken

257

258 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under
1:a kvartalet 2008, använt ett fildelningsprogram

258

259 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i
IT-sektorn år 2007

259

260 Företagens utgifter för inköp av data och
telekommunikationsutrustning 2008, miljoner kronor

259

261 Företagens utgifter för programvara 2008, miljoner
kronor

260

262 IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 2007
enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

248

244 Företagens användning av IT

250

245 Privatpersoners användning av datorer och Internet

251

246 Tillgång till dator i hemmet

252

247 Tillgång till och användning av Internet

252

248 Andel personer som i stor utsträckning laddar ner musik
istället för att köpa en CD-skiva, 2008

253

249 Mobila teletjänster – några förändringar över tiden

254

250 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 2007

254

251 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter
ålder och kön 2007

254

252 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag
fördelade på undergrupper 1960–2007

255

253 Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet
efter kön, procent

255

254 Andel och antal personer i åldern16–74 år som använt
Internet under första kvartalet 2008

256

255 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under
första kvartalet 2008, köpt eller beställt varor eller tjänster för
privat bruk via Internet

256

256 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under
första kvartalet 2008, hämtat information från myndigheters,
kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk

Användning av datorer ingår även i SW651
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Samhällsguiden 2007:
16. Post, tele, IT och radio
16.1 Post- och telestyrelsen
16.2 Tele
16.3 IT
16.4 Radio
16.5 Post
16.6 Klagomål på post- och teletjänster
16.7 Telefon och data

16.8 Tips till vuxna om barn och unga och mobiltelefoner
16.9 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för
funktionshindrade
16.10 Hjälpmedel för funktionshindrade
16.11 TV, Radio
31. Internet
31.1 Personuppgifter på internet
31.2 Rätt till information
31.3 Handel på Internet
31.4 Upphovsrätt
31.5 Offentliga hemsidor och e-post
31.6 Sekretess
Adressregister
1 Riksdag och regering 2 Myndigheter m.m. 3 Rättsväsen
4 Länsstyrelser 5 Skattemyndigheter 6 Kommuner 7 Landsting
8 Organisationer

655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad Bokförlag och bokhandel (5 008)
(DC delar 07, 686. DK del 655)
sverige.se 2008:
Svenska förläggarföreningen
Svenska bokhandlareföreningen, även på 653.
CPV 2003:
78300000-0
78400000-1

Förlagstjänster. Ingår i 655.
Prenumerationstjänster. Ingår i 655.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DE 22
Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 8 827. Del. Grafisk inustri till 686.
DE 22110 Bokförlag 1 182
DE 22121 Dagstidningsförlag 616
DE 22122 Annonstidningsförlag 152
DE 22130 Tidskriftsförlag 757
DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
DE 22150 Andra förlag 631
SUN 2000 Utbildningar:

SPIN 2007 varor och tjänster:
J INFORMATIONS- OCH
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER:

58 Förlagstjänster
58.1 Tjänster avseende utgivning av böcker och tidskrifter och
annan förlagsverksamhet
58.11 Bokutgivningstjänster
58.110 Bokutgivningstjänster
58.110.01 Tryckta läroböcker
58.110.02 Tryckta fackböcker
58.110.03 Tryckta barnböcker
58.110.04 Tryckta lexikon och uppslagsverk
58.110.05 Tryckta atlaser och andra kartböcker
58.110.06 Tryckta kartor av alla slag, ej i bokform
58.110.07 Andra tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande
tryckalster
58.110.08 Böcker på skiva, kassett eller andra fysiska medier
58.110.09 Onlineböcker
58.110.10 Annonser i tryckta böcker
58.110.11 Annonser i elektroniska böcker
58.110.12 Bokutgivningstjänster på provisionsbasis
58.110.13 Licenstjänster för böcker
58.12 Publiceringstjänster avseende kataloger och sändlistor
58.120 Publiceringstjänster avseende kataloger och sändlistor
58.120.01 Kataloger och sändlistor tryckta på fysiska medier
58.120.02 Kataloger och sändlistor online
58.120.03 Licenstjänster för rätten att använda kataloger och
sändlistor
58.13 Tidningsutgivningstjänster
58.131 Utgivningstjänster för dagstidningar

58.131.01 Tryckta dagstidningar
58.131.02 Nätdagstidningar
58.131.03 Annonser i tryckta dagstidningar
58.131.04 Annonser i elektroniska dagstidningar
58.132 Utgivningstjänster för annonstidningar
58.132.01 Tryckta annonstidningar
58.132.02 Nätannonstidningar
58.132.03 Annonser i tryckta annonstidningar
58.132.04 Annonser i elektroniska annonstidningar
58.14 Utgivningstjänster avseende tidskrifter
58.140 Utgivningstjänster avseende tidskrifter
58.140.01 Tryckta populärtidskrifter
58.140.02 Tryckta facktidskrifter
58.140.03 Andra tryckta tidskrifter
58.140.04 Nättidskrifter
58.140.05 Annonser i tryckta tidskrifter
58.140.06 Annonser i elektroniska tidskrifter
58.140.07 Licenstjänster för tidskrifter
58.19 Andra förlagstjänster
58.190 Andra förlagstjänster
58.190.01 Tryckta brevkort och vykort, kort med personliga
hälsningar och liknande material
58.190.02 Tryckta bilder och planscher samt fotografier
58.190.03 Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor och
kalendrar
58.190.04 Oanvända frimärken, beläggningsstämplar o.d.;
stämpelpapper; checkblanketter; sedlar, aktier, obligationer och
liknande värdehandlingar
58.190.05 Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.

58.190.06 Andra tryckalster
58.190.07 Internetinnehåll för vuxna
58.190.08 Annat Internetinnehåll
58.190.09 Licenstjänster för andra tryckalster
58.2 Utgivningstjänster avseende programvara
58.21 Utgivningstjänster avseende dataspel
58.210 Utgivningstjänster avseende dataspel
58.210.01 Dataspel på fysiskt medium
58.210.02 Nedladdningsbara dataspel
58.210.03 Onlinespel
58.210.04 Licenstjänster för rätten att använda dataspel
58.29 Utgivningstjänster avseende annan programvara
58.290 Utgivningstjänster avseende annan programvara
58.290.01 Operativsystem på fysiskt medium
58.290.02 Nätverksprogramvara på fysiskt medium
58.290.03 Programvara för databashanterare på fysiskt medium
58.290.04 Programvara för utvecklingsverktyg och för
programmeringsspråk på fysiskt medium
58.290.05 Kontorstillämpningar eller tillämpningar för
hemmabruk, på fysiskt medium
58.290.06 Andra tillämpningsprogram på fysiskt medium
58.290.07 Nedladdningsbar programvara avseende system
58.290.08 Nedladdningsbara tillämpningsprogram
58.290.09 Onlineprogram
58.290.10 Licenstjänster för rätten att använda
datorprogramvara

59 Tjänster avseende film-, video- och TV-program,
ljudinspelningar och fonogramutgivning. Ingår i SW 7914
61 Telekommunikationstjänster. Ingår i SW 654
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.
Ingår i SW 651
63 Informationstjänster. Ingår i SW 654

SNI 2007 Näringsgrenar.
J Informations- och kommunikationsföretag
58 Förlag
58.1 Bokförlag, tidningsförlag, tidskriftsförlag m.m.
58.11 Bokförlag
58.110 Bokförlag
58.12 Utgivare av kataloger och sändlistor
58.120 Utgivare av kataloger och sändlistor
58.13 Tidningsförlag
58.131 Dagstidningsförlag
58.132 Annonstidningsförlag
58.14 Tidskriftsförlag
58.140 Tidskriftsförlag
58.19 Andra förlag
58.190 Andra förlag
58.2 Programvaruutgivare
58.21 Utgivare av dataspel
58.210 Utgivare av dataspel
58.29 Utgivare av annan programvara
58.290 Utgivare av annan programvara

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.
Libris/SAB:
Pr Transportmedel och kommunikationer (30 474) (drift av
transporter till 656)
(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik (10 769)
Prb Järnvägar och spårvägar (2 883)
Prc Fartyg och sjöfart (8 802)
Prd Luft- och rymdfarkostteknik (4 091)
Prf Svävare, amfibiefarkoster m m (11)
Prt Transportväsen (2 628)
Qjf Postväsen (2 489)
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar 62.
DK656, delar 62)
sverige.se 2008:
A-banan Projekt AB
Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA
Statens haverikommission SHK
Generaltullstyrelsen GTS
Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI
AB Svensk Bilprovning
Svensk-Danska Broförbindelsen, SVEDAB AB
Vägverket VV
Banverket BV
Väg- och Baninvest AB, Statens
Green Cargo AB

SJ AB
Sjöfartsverket SjöV
Swedish National Road Consulting AB, SweRoad
AB Göta kanalbolag
Handelsflottans kultur- o fritidsråd HKF (Äv 7955 )
Luftfartsverket LFV
Flygplatsnämnden
Post-och telestyrelsen PTS (Även på 654 )
Posten AB
Resegarantinämnden
Sveriges Rese-och Turistråd AB
Fartygsuttagningskommissionen FUK
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande NTF
Rikstrafiken
Sjöhistoriska samfundet
Svenska vägföreningen
Sveriges redarförening
Tullverket
Vänerns seglationsstyrelse
Järnvägsinspektionen
Svenska Lagerhus AB
Rederinämnden
AB SwedCarrier
Estoniasamlingen
Järnvägsstyrelsen
Trafiken.nu
CPV 2003:
60000000-8

Transport.

60100000-9

Transporttjänster på land.

60110000-2(1)
60111000-9
60112000-6(1)
60112100-7
60112200-8
60112300-9
60113000-3(1)
60113100-4
60113200-5(1)
60113300-6(1)
60113310-9(1)
60113400-7(1)
60113500-8(1)
60114000-0(1)
60115000-7
60115100-8
60116000-4(1)
60116100-5(1)
60116200-6
60116300-7
60117000-1
60117100-2
60117200-3
60120000-5
60121000-2
60121100-3
60121200-4
60121300-5
60121400-6

Passagerartransport på land.(1)
Passagerartransport på järnväg.
Kollektivtrafik.(1)
Kollektivtrafik med spårvagn.
Kollektivtrafik med långfärdsbuss.
Kollektivtrafik med buss.
Transporttjänster för begränsad kundkrets.(1)
Skolskjuts.
Fångtransport.(1)
Patienttransport.(1)
Icke-akut patienttransport.(1)
Färdtjänst för handikappade.(1)
Färdtjänst för äldre personer.(1)
Reguljär passagerartrafik.(1)
Passagerartransport med bil.
Taxitjänster.
Passagerartransport på land för särskilda ändamål.(1)
Icke-reguljär passagerartransport.(1)
Turistbusstjänster.
Passagerartransport med fordon dragna av djur.
Uthyrning av fordon för personbefordran med
förare.
Uthyrning av personbilar med förare.
Uthyrning av bussar och långfärdsbussar med förare.
Landtransport av gods.
Godstransport på järnväg.
Järnvägstransport av frys- eller kylvaror.
Järnvägstransport av petroleumprodukter.
Järnvägstransport av bulkgods i flytande eller
gasform.
Containertrafik på järnväg.

60121500-7
60121600-8
60122000-9
60122100-0
60122110-3
60122120-6
60122130-9
60122140-2
60122150-5
60122160-8
60122161-5
60122170-1
60122200-1
60122230-0
60123000-6
60123100-7
60123200-8
60123300-9
60123400-0
60123500-1
60123600-2
60123700-3
60129000-8
60129100-9
60129200-0
60129300-1

Posttransport på järnväg.
Järnvägstransport av torrt bulkgods.
Frakt per vägtransport.
Frakt på väg i specialfordon.
Transporttjänster med kylfordon.
Transporttjänster med tankfordon.
Transporttjänster med fordon för bulkgods.
Transporttjänster med containerfordon.
Transporttjänster med flyttbilar.
Säkerhetstransporter.
Pansarbilstjänster.
Medicinsk transport.
Posttransport på väg.
Pakettransporter.
Specialtransporter.
Koltransport.
Oljetransport.
Bränsletransport.
Gastransport.
Vätsketransport.
Transport av vapen och ammunition.
Transporttjänster med släpvagn.
Uthyrning av fordon för godstransport med förare.
Uthyrning av lastbilar med förare.
Uthyrning av industriella fordon med förare.
Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare.

60200000-0
60210000-3
60220000-6

Pipelinetransport.
Transport av petroleumprodukter i rörledningar.
Transport av naturgas i rörledningar.

61000000-5
61100000-6
61110000-9
61200000-7
61210000-0
61220000-3
61230000-6
61240000-9
61250000-2
61300000-8
61400000-9
61500000-0
61510000-3
61511000-0
61512000-7

Transport på vattenvägar.
Personbefordran på vattenväg.
Färjetransport.
Sjöfrakt.
Kyltransport på vatten.
Sjötransport av olja.
Sjötransport av bulkgods.
Sjötransport av containergods.
Postbefordran på vatten.
Kabelläggning med fartyg.
Sjöfartstjänster.
Uthyrning av utrustning för sjötransport med
besättning.
Uthyrning av fartyg med besättning.
Uthyrning av sjögående farkoster med besättning.

61513000-4
61514000-1
61515000-8
61516000-5
61530000-9

Uthyrning av farkoster med besättning för sjöfart på
inre vattenvägar.
Miljösanering med fartyg.
Tjänster avseende lastfartyg för tunga transporter.
Tjänster tillhandahållna av hjälpfartyg.
Leveranser till havs med fartyg.
Uthyrning av båtar med besättning.

62000000-2
62100000-3
62110000-6
62120000-9
62121000-6
62122000-3
62200000-4

Flygtransport.
Reguljär flygtrafik.
Reguljärt passagerarflyg.
Reguljärt fraktflyg.
Reguljärt postflyg.
Reguljär lufttransport av gods i container.
Icke-reguljär flygtrafik.

62210000-7
62220000-0
62221000-7
62222000-4
62230000-3
62240000-6

62241200-5
62300000-5
62400000-6
62410000-9
62420000-2
62430000-5
62440000-8
62441000-5
62450000-1
63000000-9

Icke-reguljär flygtrafik för passagerare.
Icke-reguljärt fraktflyg.
Icke-reguljärt postflyg.
Icke-reguljär lufttransport av gods i container.
Flygchartring.
Uthyrning av utrustning för lufttransport med
besättning.
Uthyrning av flygplan med besättning.
Uthyrning av flygplan med fasta vingar med
besättning.
Uthyrning av helikoptrar med besättning.
Rymdtransporter.
Flygning och tillhörande tjänster.
Besprutning från luften.
Bekämpning av skogsbränder från luften.
Flygräddning.
Drift av flygplan.
Tjänster tillhandahållna av piloter.
Underhåll av flygplan.
Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster.

63100000-0
63110000-3
63111000-0
63112000-7
63112100-8
63112110-1
63120000-6
63121000-3
63121100-4
63121110-7

Godshantering, lagring och tillhörande tjänster.
Godshantering.
Containerhantering.
Bagagehantering.
Hantering av passagerarbagage.
Bagagehämtning.
Lagring och magasinering.
Lagring och hämtning.
Lagring.
Lagring av gas.

62241000-3
62241100-4

63122000-0

Magasinering.

63200000-1
63210000-4
63220000-7
63221000-4
63222000-1
63222100-2
63223000-8
63223100-9
63223110-2
63223200-0
63223210-3
63224000-5
63225000-2
63226000-9

Kringtjänster för landtransporter.
Kringtjänster för järnvägstransporter.
Kringtjänster för vägtransporter.
Busstationstjänster.
Drift av allmän väg.
Tjänster i samband med vägavgifter.
Bro- och tunneldrift.
Brodrift.
Tjänster i samband med broavgifter.
Tunneldrift.
Tjänster i samband med tunnelavgifter.
Parkeringstjänster.
Fordonsvägning.
Tankning.

63300000-2
63310000-5
63311000-2
63312000-9
63313000-6
63314000-3
63315000-0
63320000-8
63330000-1
63340000-4
63341000-1
63341100-2
63342000-8
63343000-5

Stödtjänster för sjötransport.
Drift av hamnar och farleder och tillhörande tjänster.
Bunkringstjänster.
Hamndrift.
Drift av farleder.
Tankning av fartyg.
Drift av passagerarterminaler.
Lotsning.
Kajplatstjänster.
Navigering.
Positionsbestämning till havs.
Postitionsbestämning med hjälp av fyrskepp.
Fyrskeppstjänster.
Positionsbestämning med hjälp av bojar.

63343100-6
63344000-2
63350000-7
63351000-4
63352000-1
63353000-8
63360000-0
63361000-7
63362000-4
63363000-1
63364000-8
63365000-5
63366000-2
63366100-3
63366200-4
63367000-9
63368000-6
63369000-3
63370000-3
63371000-0
63372000-7

Bojmarkering.
Fyrtjänster.
Bärgning och upptagning.
Fartygsbärgning.
Tjänster utförda av beredskapsfartyg.
Bärgning av strandade fartyg.
Diverse stödtjänster vid sjötransport.
Fartygsregistrering.
Isbrytning.
Förvaring av fartyg.
Befraktning av fartyg.
Upptagning av fartyg.
Tjänster för fartygsdrift.
Tjänster för sjösättning av fartyg.
Tjänster utförda av fjärrstyrda fordon.
Fiskefartygstjänster.
Forskningsfartygstjänster.
Ankringstjänster.
Bogsering och påskjutning av fartyg.
Bogseringstjänster.
Påskjutningstjänster.

63400000-3
63410000-6
63420000-9
63430000-2

Diverse kringtjänster för luftfart.
Flygplatsdrift.
Flygledartjänster.
Flygplanstankning.

63500000-4

Tjänster utförda av resebyråer, utflyktsarrangörer och
turistbyråer.
Resebyråtjänster och liknande tjänster.
Organisering av paketresor.

63510000-7
63511000-4

63512000-1
63513000-8
63514000-5
63515000-2
63516000-9
63520000-0
63521000-7
63522000-4
63523000-1
63524000-8

Försäljning av färdbiljetter och förmedling av
paketresor.
Turistinformation.
Turistguidning.
Resetjänster.
Reseledartjänster.
Transportförmedling.
Fraktförmedling.
Skeppsklarering.
Hamntjänster och spedition.
Utfärdande av transporthandlingar.

63600000-5

Logistiktjänster.

64000000-6

Post- och telekommunikationstjänster.

64100000-7
64110000-0
64111000-7
64112000-4
64113000-1
64114000-8
64115000-5
64116000-2
64120000-3
64121000-0
64121100-1
64121200-2
64122000-7

Post- och budtjänster.
Postgång.
Posttjänster för tidningar och tidskrifter.
Posttjänster för brev.
Posttjänster för paket.
Postkassörstjänster.
Förhyrning av postbox.
Poste restante-tjänster.
Budtjänster.
Budtjänster med olika transportmedel.
Postutdelning.
Paketutlämning.
Internpost.

64200000-8(2)

Telekommunikationstjänster.(2)

Ingår i 654 Telekommunikationsverksamheter.
74320000-8
74321000-5
74321100-6
74322000-2
74323000-9
74323100-0

Övervakning och kontroll.
Trafikreglering.
Trafikövervakning.
Tågreglering.
Kvalitetskontroll.
Kvalitetssäkring.

93510000-6
93511000-3
93511100-4

Parkeringsförvaltning.
Bilparkeringstjänster.
Tjänster utförda av parkeringsvakter.

93600000-4
93610000-7
93620000-0
93621000-7
93630000-3

Marina tjänster.
Marinakvatiska tjänster.
Hamnförvaltning.
Stödtjänster för marinbas.
Dyktjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
I 60
Landtransportföretag 27392
I 61
Rederier 816
I 62
Flygbolag 294
I 63
Serviceföretag t transport; resebyrå o
transportförmedling 5442
I 64110
Posten 1398
I 64120
Budbils-, kurir-,andra postföretag 365
K 74820 Förpackningsfirmor 158

SSYK 96 Yrken:
1224 Driftchefer inom (handel, hotell och restaurang,) transport
och kommunikation
1314 Chefer för mindre företag inom (handel, hotell och
restaurang,) transport och kommunikation
3141 Maskinbefäl
3142 Fartygsbefäl m.fl.
3143 Piloter m.fl.
3144 Flygledare
3145 Flygtekniker
3414 Reseproducenter
3422 Speditörer
4131 Lagerassistenter m.fl.
4132 Transportassistenter
4150 Brevbärare m.fl.
4221 Resebyrå- och turistbyråtjänstemän
4224 Trafikinformatörer m.fl.
5111 Flygvärdinnor m.fl.
5112 Tågmästare m.fl.
5113 Guider och reseledare
8311 Lokförare
8312 Bangårdspersonal
8321 Bil- och taxiförare
8322 Buss- och spårvagnsförare
8323 Lastbils- och långtradarförare
8340 Däckspersonal
9141 Tidningsdistributörer m.fl.
9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare
9330 Godshanterare och expressbud

SUN 2000 Utbildningar:
840a Transporttjänster, allmän utbildning
840b Utbildning för landtransporter
840c Utbildning för sjöfart
840d Utbildning för luftfart
840e Utbildning för postservice
840x Annan utbildning inom transporttjänster
Kommunikation; transport 840 _
Logistik; transportinriktad 840 _
Fordonstekniskt arbete; transport 840 a
Transporttjänster 840 a
Transport; landtransporter 840 b
Sjökaptensutbildning 840 c
Styrmansutbildning 840 c
Transport; sjöfart 840 c
Flygvärdinneutbildning 840 d
Pilotutbildning 840 d
Trafikflygarutbildning 840 d
Transport; luftfart 840 d
Postservice 840 e
812z Turism, resor och fritid. Även 793.

SPIN 2007 varor och tjänster:
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER:
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem
49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik

49.100 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik
49.100.01 Tjänster avseende passagerartrafik med turisttåg
49.100.02 Tjänster avseende järnvägstransport, annan
passagerartrafik
49.2 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik
49.20 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik
49.200 Tjänster avseende järnvägstransport, godstrafik
49.200.01 Tjänster avseende järnvägstransport av gods med
kylvagn
49.200.02 Tjänster avseende järnvägstransport av gods med
tankvagn, petroleumprodukter
49.200.03 Tjänster avseende järnvägstransport av gods med
tankvagn, vätskor och gaser i bulk
49.200.04 Tjänster avseende järnvägstransport av intermodala
containrar
49.200.05 Tjänster avseende järnvägstransport av brev och
paket
49.200.06 Tjänster avseende järnvägstransport av torra varor i
bulk
49.200.07 Tjänster avseende järnvägstransport av annat gods
49.3 Tjänster avseende annan landtransport, passagerartrafik
49.31 Tjänster avseende kollektivtrafik
49.311 Tjänster avseende linjebusstrafik
49.311.00 Tjänster avseende linjebusstrafik
49.319 Tjänster avseende övrig kollektivtrafik
49.319.01 Tjänster avseende lokaltrafik med tunnelbana och tåg
49.319.02 Tjänster avseende reguljär lokaltrafik med olika
transportmedel
49.319.03 Tjänster avseende övrig lokaltrafik

49.32 Tjänster avseende taxitrafik och uthyrning av personbil
med förare
49.320 Tjänster avseende taxitrafik och uthyrning av personbil
med förare
49.320.01 Tjänster avseende taxitrafik
49.320.02 Tjänster avseende uthyrning av personbil med förare
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare
49.390 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare
49.390.01 Tjänster avseende passagerartransport på väg,
fjärrlinjetrafik
49.390.02 Tjänster avseende passagerartransport på väg,
särskild fjärrlinjetrafik
49.390.03 Tjänster avseende annan passagerartransport på
väg, särskild injetrafik
49.390.04 Tjänster avseende passagerartransport med linbanor,
kabinbanor och skidliftar
49.390.05 Tjänster avseende uthyrning av bussar med förare
49.390.06 Tjänster avseende turisttrafik
49.390.07 Tjänster avseende icke linjebunden lokal busstrafik
och charterbusstrafik
49.390.08 Tjänster avseende icke linjebunden
långfärdsbusstrafik (även charterbussar)
49.390.09 Tjänster avseende passagerartransport med fordon
dragna av djur eller människor
49.390.10 Tjänster avseende övrig landtransport av
passagerare
49.4 Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods
49.410 Tjänster avseende vägtransport av gods

49.410.01 Tjänster avseende vägtransport av gods med
kylfordon
49.410.02 Tjänster avseende vägtransport av
petroleumprodukter med tankbilar eller påhängsvagnar
49.410.03 Tjänster avseende vägtransport av andra vätskor
eller gaser i bulk med tankbilar eller påhängsvagnar
49.410.04 Tjänster avseende vägtransport av intermodala
containrar
49.410.05 Tjänster avseende vägtransport av torra varor i bulk
49.410.06 Tjänster avseende vägtransport av levande djur
49.410.07 Tjänster avseende godstransport med fordon dragna
av djur eller människor
49.410.08 Tjänster avseende vägtransport av brev och paket
49.410.09 Tjänster avseende vägtransport av annat gods
49.410.10 Tjänster avseende uthyrning av lastbilar med förare
49.42 Flyttjänster
49.420 Flyttjänster
49.420.01 Flyttjänster för hushåll
49.420.02 Andra flyttjänster
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem
49.50 Tjänster avseende transporter i rörsystem
49.500 Tjänster avseende transporter i rörsystem
49.500.01 Tjänster avseende transport av råolja eller raffinerad
olja samt petroleumprodukter i rörsystem
49.500.02 Tjänster avseende transport av naturgas i rörsystem
49.500.03 Tjänster avseende transport av andra varor i
rörsystem
50 Tjänster avseende sjötransport
50.1 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
50.101 Tjänster avseende reguljär sjötrafik över hav och kust av
passagerare
50.101.01 Tjänster avseende reguljär färjetrafik över hav och
kust av passagerare
50.101.02 Tjänster avseende reguljär trafik utom med färja över
hav och kust av passagerare
50.102 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik över hav och
kust av passagerare
50.102.01 Tjänster avseende icke reguljär färjetrafik över hav
och kust av passagerare
50.102.02 Tjänster avseende trafik med kryssningsfartyg över
hav och kust
50.102.03 Tjänster avseende annan icke reguljär trafik över hav
och kust av passagerare
50.102.04 Tjänster avseende uthyrning av passagerarfartyg
med besättning över hav och kust
50.2 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik
50.201 Tjänster avseende reguljär sjötrafik över hav och kust av
gods
50.201.01 Tjänster avseende transport av frysta eller kylda
varor med kylfartyg över hav och kust i reguljär trafik
50.201.02 Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg
över hav och kust i reguljär trafik
50.201.03 Tjänster avseende transport av andra vätskor eller
gaser i bulk med tankfartyg över hav och kust i reguljär trafik
50.201.04 Tjänster avseende transport av intermodala
containrar med containerfartyg över hav och kust i reguljär trafik

50.201.05 Tjänster avseende transport av torra varor i bulk över
hav och kust i reguljär trafik
50.201.06 Tjänster avseende annan godstransport över hav och
kust i reguljär trafik
50.202 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik över hav och
kust av gods
50.202.01 Tjänster avseende transport av frysta eller kylda
varor med kylfartyg över hav och kust i icke reguljär trafik
50.202.02 Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg
över hav och kust i icke reguljär trafik
50.202.03 Tjänster avseende transport av andra vätskor eller
gaser i bulk med tankfartyg över hav och kust i icke reguljär
trafik
50.202.04 Tjänster avseende transport av intermodala
containrar med containerfartyg över hav och kust i icke reguljär
trafik
50.202.05 Tjänster avseende transport av torra varor i bulk över
hav och kust i icke reguljär trafik
50.202.06 Tjänster avseende annan godstransport över hav och
kust i icke reguljär trafik
50.202.07 Tjänster avseende uthyrning av godsfartyg med
besättning över hav och kust
50.202.08 Tjänster avseende bogsering över hav och kust
50.3 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar,
passagerartrafik
50.30 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar,
passagerartrafik
50.301 Tjänster avseende reguljär sjötrafik på inre vattenvägar
av passagerare

50.301.01 Tjänster avseende reguljär färjetrafik på inre
vattenvägar av passagerare
50.301.02 Tjänster avseende reguljär trafik utom med färja på
inre vattenvägar av passagerare
50.302 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik på inre
vattenvägar av passagerare
50.302.01 Tjänster avseende icke reguljär färjetrafik på inre
vattenvägar av passagerare
50.302.02 Tjänster avseende trafik med kryssningsfartyg på inre
vattenvägar
50.302.03 Tjänster avseende turer med sightseeing- och
utflyktsbåtar
50.302.04 Tjänster avseende annan icke reguljär trafik på inre
vattenvägar av passagerare
50.302.05 Tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med
besättning på
inre vattenvägar av passagerare
50.4 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
50.40 Tjänster avseende sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
50.401 Tjänster avseende reguljär sjötrafik på inre vattenvägar
av gods
50.401.01 Tjänster avseende transport av frysta eller kylda
varor med kylfartyg på inre vattenvägar i reguljär trafik
50.401.02 Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg
på inre vattenvägar i reguljär trafik
50.401.03 Tjänster avseende transport av andra vätskor eller
gaser i bulk med tankfartyg på inre vattenvägar i reguljär trafik
50.401.04 Tjänster avseende transport av intermodala
containrar med containerfartyg på inre vattenvägar i reguljär
trafik

50.401.05 Tjänster avseende transport av annat gods på inre
vattenvägar i reguljär trafik
50.402 Tjänster avseende icke reguljär sjötrafik på inre
vattenvägar av gods
50.402.01 Tjänster avseende transport av frysta eller kylda
varor med kylfartyg på inre vattenvägar i icke reguljär trafik
50.402.02 Tjänster avseende transport av råolja med tankfartyg
på inre vattenvägar i icke reguljär trafik
50.402.03 Tjänster avseende transport av andra vätskor eller
gaser i bulk med tankfartyg på inre vattenvägar i icke reguljär
trafik
50.402.04 Tjänster avseende transport av intermodala
containrar med containerfartyg på inre vattenvägar i icke
reguljär trafik
50.402.05 Tjänster avseende transport av annat gods på inre
vattenvägar i icke reguljär trafik
50.402.06 Tjänster avseende uthyrning av fartyg och båtar med
besättning på inre vattenvägar av gods
50.402.07 Tjänster avseende bogsering på inre vattenvägar
51 Tjänster avseende lufttransport
51.1 Tjänster avseende lufttransport, passagerartrafik
51.10 Tjänster avseende lufttransport, passagerartrafik
51.101 Tjänster avseende reguljär lufttransport av passagerare
51.101.01 Tjänster avseende reguljär passagerartrafik,
inrikesflyg
51.101.02 Tjänster avseende reguljär passagerartrafik,
utrikesflyg
51.102 Tjänster avseende icke reguljär lufttransport av
passagerare

51.102.01 Tjänster avseende icke reguljär passagerartrafik,
inrikesflyg, utom för sightseeing
51.102.02 Tjänster avseende icke reguljär passagerartrafik,
utrikesflyg
51.102.03 Tjänster avseende icke reguljär passagerartrafik, för
sightseeing
51.102.04 Tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för
passagerartransport,med besättning
51.2 Tjänster avseende lufttransport, godstrafik och rymdfart
51.21 Tjänster avseende lufttransport, godstrafik
51.211 Tjänster avseende reguljär lufttransport av gods
51.211.01 Tjänster avseende reguljär lufttransport av
intermodala containrar
51.211.02 Tjänster avseende reguljär lufttransport av brev och
paket
51.211.03 Tjänster avseende reguljär lufttransport av annat
gods
51.212 Tjänster avseende icke reguljär lufttransport av gods
51.212.01 Tjänster avseende icke reguljär lufttransport av brev
och paket
51.212.02 Tjänster avseende icke reguljär lufttransport av annat
slags gods
51.212.03 Tjänster avseende uthyrning av luftfartyg för
godstransport, med besättning
51.22 Tjänster avseende rymdtransport
51.220 Tjänster avseende rymdtransport
51.220.01 Tjänster avseende rymdtransport av passagerare
51.220.02 Tjänster avseende rymdtransport av gods

52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till
transport
52.1 Tjänster avseende magasinering och varulagring
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring
52.100 Tjänster avseende magasinering och varulagring
52.100.01 Tjänster avseende kyllagring
52.100.02 Tjänster avseende lagring av vätskor eller gaser i
bulk
52.100.03 Tjänster avseende lagring av spannmål
52.100.04 Tjänster avseende annan magasinering och
varulagring
52.2 Stödtjänster till transport
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport
52.211 Tjänster avseende bärgning för landtransport
52.211.00 Tjänster avseende bärgning för landtransport
52.219 övriga tjänster i anslutning till landtransport
52.219.01 Tjänster avseende växling, rangering
52.219.02 Andra tjänster i anslutning till järnvägstransport
52.219.03 Busstationstjänster
52.219.04 Vägtulltjänster
52.219.05 Tulltjänster för broar och tunnlar
52.219.06 Parkeringstjänster
52.219.07 Drift av taxicentraler
52.219.08 Andra tjänster i anslutning till vägtransport
52.219.09 Tjänster i anslutning till transport i rörsystem
52.22 Tjänster i anslutning till sjötransport
52.220 Tjänster i anslutning till sjötransport

52.220.01 Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för
havs- och kustsjöfart, utom godshantering
52.220.02 Tjänster för sjöfart på inre vattenvägar (utom
godshantering)
52.220.03 Lots- och dockningstjänster för havs- och kustsjöfart
52.220.04 Lots- och dockningstjänster för sjöfart på inre
vattenvägar
52.220.05 Tjänster avseende bärgning av fartyg till havs eller i
kustsjöfart
52.220.06 Tjänster avseende bärgning av fartyg på inre
vattenvägar
52.220.07 Andra tjänster i anslutning till sjöfart
52.23 Tjänster i anslutning till lufttransport
52.230 Tjänster i anslutning till lufttransport
52.230.01 Operativa tjänster för flygterminaler, utom
godshantering
52.230.02 Tjänster avseende flygledning och flygkontroll
52.230.03 Andra tjänster i anslutning till lufttransport
52.230.04 Tjänster i anslutning till rymdfart
52.24 Tjänster avseende godshantering
52.241 Tjänster avseende godshantering i hamnar
52.241.01 Tjänster avseende containerhantering i hamnar
52.241.02 Tjänster avseende annan godshantering i hamnar
52.249 Tjänster avseende övrig godshantering
52.249.01 Tjänster avseende annan containerhantering
52.249.02 Tjänster avseende annan godshantering
52.29 Andra stödtjänster till transport
52.290 Andra stödtjänster till transport
52.290.01 Skeppsmäklartjänster

52.290.02 Andra fraktmäkleritjänster
52.290.03 Andra speditörstjänster
52.290.04 övriga stödtjänster till transport
53 Postbefordran och kurirtjänster
53.1 Postbefordran via nationella posten
53.10 Postbefordran via nationella posten
53.100 Postbefordran via nationella posten
53.100.01 Postbefordran av tidningar och tidskrifter via
nationella posten
53.100.02 Postbefordran av brev via nationella posten
53.100.03 Postbefordran av paket via nationella posten
53.100.04 Postkontorstjänster
53.100.05 Andra posttjänster via nationella posten
53.2 Annan postbefordran samt kurirtjänster
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster
53.201 Annan postbefordran
53.201.01 Postbefordran av brev via annan än nationella posten
53.201.02 Postbefordran av paket via annan än nationella
posten
53.201.03 Andra posttjänster via annan än nationella posten
53.202 Bud- och kurirtjänster
53.202.01 Tjänster avseende hemleverans av mat
53.202.02 Andra bud- och kurirtjänster
53.203 Tidningsdistributionstjänster
53.203.00 Tidningsdistributionstjänster
79 Resetjänster och relaterade tjänster

79.1 Resetjänster
79.11 Tjänster avseende resebyråverksamhet
79.110 Tjänster avseende resebyråverksamhet
79.110.01 Tjänster avseende reservation av flygbiljetter
79.110.02 Tjänster avseende reservation av tågbiljetter
79.110.03 Tjänster avseende reservation av bussbiljetter
79.110.04 Tjänster avseende reservation av uthyrningsfordon
79.110.05 Andra resebyråtjänster för reservation av
transportmedel
79.110.06 Tjänster avseende reservation av boende
79.110.07 Tjänster avseende reservation av kryssningar
79.110.08 Tjänster avseende reservation av paketresor
79.12 Researrangörstjänster
79.120 Researrangörstjänster
79.120.01 Researrangörstjänster som tillhandahåller såväl
skräddarsydda resor som färdiga paketresor
79.120.02 Tjänster som tillhandahålls av egenföretagande
reseledare
79.9 Andra reservationstjänster och därmed relaterade tjänster
79.90 Andra reservationstjänster och därmed relaterade tjänster
79.900 Andra reservationstjänster och därmed relaterade
tjänster
79.900.01 Tjänster avseende turistreklam
79.900.02 Tjänster avseende information till besökare
79.900.03 Tjänster avseende guidning
79.900.04 Tjänster som tillhandahålls till andelsrättsägare
79.900.05 Reservationstjänster rörande kongresscentrum och
utställningshallar
79.900.06 Reservationstjänster rörande evenemangsbiljetter,
underhållnings och rekreationstjänster samt övriga
reservationstjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
H Transport- och magasineringsföretag
49 Landtransportföretag; rörtransportföretag
49.1 Järnvägsbolag, passagerartrafik
49.10 Järnvägsbolag, passagerartrafik
49.100 Järnvägsbolag, passagerartrafik
49.2 Järnvägsbolag, godstrafik
49.20 Järnvägsbolag, godstrafik
49.200 Järnvägsbolag, godstrafik
49.3 Kollektivtrafik- och linjebussföretag
49.31 Kollektivtrafikföretag
49.311 Linjebussföretag
49.319 Övriga kollektivtrafikföretag
49.32 Taxiföretag
49.320 Taxiföretag
49.39 Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik
49.390 Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik
49.4 Åkerier och flyttfirmor
49.41 Åkerier
49.410 Åkerier
49.42 Flyttfirmor
49.420 Flyttfirmor
49.5 Rörtransportföretag
49.50 Rörtransportföretag
49.500 Rörtransportföretag

50 Rederier
50.1 Havs- och kustsjöfartsrederier, passagerartrafik
50.10 Havs- och kustsjöfartsrederier, passagerartrafik
50.101 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär passagerartrafik
50.102 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär
passagerartrafik
50.2 Havs- och kustsjöfartsrederier, godstrafik
50.20 Havs- och kustsjöfartsrederier, godstrafik
50.201 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär godstrafik
50.202 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär godstrafik
50.3 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
50.30 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
50.301 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär
passagerartrafik
50.302 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär
passagerartrafik
50.4 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
50.40 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
50.401 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär
godstrafik
50.402 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär
godstrafik
51 Flygbolag
51.1 Flygbolag, passagerartrafik
51.10 Flygbolag, passagerartrafik
51.101 Flygbolag, reguljär passagerartrafik
51.102 Charter- och taxiflygbolag

51.2 Flygbolag, godstrafik och rymdfartsbolag
51.21 Flygbolag, godstrafik
51.211 Flygbolag, reguljär godstrafik
51.212 Flygbolag, icke reguljär godstrafik
51.22 Rymdfartsbolag
51.220 Rymdfartsbolag
52 Magasin och serviceföretag till transport
52.1 Centrallager och magasin
52.10 Centrallager och magasin
52.100 Centrallager och magasin
52.2 Serviceföretag till transport
52.21 Serviceföretag till landtransport
52.211Bärgningsföretag för landtransport
52.219 Övriga serviceföretag till landtransport
52.22 Hamnföretag och andra serviceföretag till sjötransport
52.220 Hamnföretag och andra serviceföretag till sjötransport
52.23 Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport
52.230 Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport
52.24 Godsterminaler
52.241 Hamngodsterminaler
52.249 Övriga godsterminaler
52.29 Övriga serviceföretag till transport
52.290 Övriga serviceföretag till transport
53 Post- och kurirföretag
53.1 Nationella posten
53.10 Nationella posten
53.100 Nationella posten
53.2 Budbils-, kurir- och andra postföretag

53.20 Budbils-, kurir- och andra postföretag
53.201 Andra postföretag
53.202 Budbils- och kurirföretag
53.203 Tidningsdistributionsföretag
79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer
79.1 Resebyråer och researrangörer
79.11 Resebyråer
79.110 Resebyråer
79.12 Researrangörer
79.120 Researrangörer
79.9 Turistbyråer o.d.
79.90 Turistbyråer o.d.
79.900 Turistbyråer o.d.

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Transporter och kommunikationer

229

223 Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori
och ägarens kön den 31 december

230

224 Nyregistrerade motorfordon under 2008 efter fabrikat

Sida Tabell nr/område i årsboken

230

225 Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31
december

231

226 Lastbilstransporter med svenska fordon

232

227 Antal personer med olika förarbehörighet efter ålder och
kön den 31 december 2008

233

228 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter
ålder och trafikantgrupp

234

229 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter
hastighetsbegränsning

234

230 Vägtrafikolyckor

235

231 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och
infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande
materiel den 31 december

216

209 Fordon på väg och vid sidan av

218

210 Döda och skadade i trafikolyckor under perioden
1980– 2008

220

211 88 000 tur-och-returresor till månen

222

212 Vägnätet

223

213 Det statliga järnvägsnätet

224

214 Flygplatser

225

215 Före och efter 11 september, avresande
utrikespassagerare

226

216 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd
2008

227

217 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner
kronor

236

232 Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och
transportarbete

227

218 Statens kostnader för drift av statsvägar per region,
miljoner kronor

237

233 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och
infrastrukturförvaltare, olyckor

227

219 Statens kostnader för byggande av statsvägar, miljoner
kronor

237

234 Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor

238

235 Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart

228

220 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari

238

236 Inklarerade fartyg i direkt fart efter nationalitet

228

221 Vägar och gator den 1 januari

239

229

222 Registrerade fordon i trafikden 31 december, 1 000-tal

237 Passagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna
från Sverige

240

238 Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet

241

239 Trafiken i rikets 25 största hamnar beräknad efter den
hanterade godsmängden

242

240 Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt
sjöräddning den 31 december

242

241 Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och
chartertrafik

243

242 Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart
och chartertrafik på svenska flygplatser

244

243 Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart
och chartertrafik på svenska flygplatser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Samhällsguiden 2007:
15. Trafik och fordon
15.1 Körkort
15.2 Fordonsregistrering
15.3 Köp och försäljning av motorfordon
15.4 Fordonsskatt
15.5 Vägavgift
15.6 Försäkring av fordon
15.7 Bestämmelser om fordon och trafik
15.8 Besiktning av fordon
15.9 Bilskrotning
15.10 Trafiksäkerhet
15.11 Felparkering, flyttning av fordon

15.12 Tågresor
15.13 Inrikes flyg, båt och bussresor
23. Turism
23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige
16. Post, (tele, IT och radio)
16.1 Post- och telestyrelsen
16.5 Post
16.6 Klagomål på post- och teletjänster
16.10 Hjälpmedel för funktionshindrade
Adressregister
1 Riksdag och regering
2 Myndigheter m.m.
3 Rättsväsen
4 Länsstyrelser
5 Skattemyndigheter
6 Kommuner
7 Landsting
8 Organisationer

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok Försäkring (9 947)
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon (70)
Ok- Allmänt: särskilda länder och områden (1 769)
Oka Försäkringsteknik (97)
Okb Försäkringsrätt (1 565)
Okc Socialförsäkring (4 465)
Okd Livförsäkring (790)
Oke Skadeförsäkring (1 500)
Okz Särskilda försäkringsföretag (526)
Qae Penning- och bankväsen (19 497)
Qaf Finansväsen med finansrätt (17 348) (Delar till 657)
Qbc Redovisning (11 309)
(DC, DK 657, 368, delar 336)
sverige.se 2008:
AB Bostadsgaranti
Första AP-fonden
Andra AP-fonden
Tredje AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Sjunde AP-fonden
Bostadsfinasieringsaktiebolag, Statens,SBAB
Riksbanken
Riksbanksfullmäktige
Invest in Sweden Agency,

Finansinspektionen
Försäkringskasseförbundet
Sveriges Försäkringsförbund
Statens förnyelsefond
Norrlandsfonden, Stiftelsen
OM Stockholmsbörsen
Stockholmsbörsen (Part of OM)
Riksförsäkringsverket RFV
Riksskatteverket
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomiska rådet
Ekonomistyrningsverket
Fonden för svensk-norskt industriellt samarb.,SNI
Forskarskattenämnden
FAR - föreningen för revisionsbyråbranschen
Insättningsgarantinämnden, IGN
Längmanska kulturfondens nämnd
Pensionsverk, Statens SPV
Premiepensionsmyndigheten, PPM
Revisorsnämnden
Sjöassuradörernas Förening
Skatterättsnämnden
Bostadskreditnämnd, Statens, BKN
Swedfund International AB
Svenska försäkringsföreningen
Svenska Revisorsamfundet
Sveriges Försäkringsförbund
Tjänstepensions- och grupplivsnämnden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Bostadsnämnd, Statens
Civitas Holding AB
Arvsfondsdelegationen
Industrifonden, Stiftelsen
Nämnden för statens avtalsförsäkringar
Försäkringskassan
Kronofogdemyndigheter
Minpension.se
Riksrevisionen
Skatteverket
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Sveriges riksbank
CPV 2003:
66000000-0
66100000-1(3)

Finansiella förmedlingstjänster.

66110000-4(3)
66120000-7(3)
66130000-0(3)
66140000-3(3)

Finansiella förmedlingstjänster, utom investment
banking, försäkrings- och pensionstjänster.(3)
Centralbankstjänster.(3)
Inlåningstjänster.(3)
Kreditgivning.(3)
Finansiell leasing.(3)

66200000-2(3)

Investment banking.(3)

66300000-3

Försäkrings- och pensionstjänster utom obligatorisk
socialförsäkring.
Livförsäkringar och individuella
pensionsförsäkringar.
Livförsäkringar.

66310000-6
66311000-3

66312000-0
66320000-9
66330000-2
66331000-9
66331100-0
66331200-1
66331210-4
66331220-7
66332000-6
66332100-7
66333000-3
66333100-4
66334000-0
66334100-1
66334200-2
66334210-5
66334220-8
66334230-1
66335000-7
66336000-4
66336100-5
66336200-6
66336300-7
66336310-0
66336320-3
66336321-0
66337000-1
66337100-2
66337200-3
66337300-4

Individuella pensionsförsäkringar.
Gruppensionsförsäkringar.
Andra försäkringar än livförsäkring.
Olycksfalls- och sjukförsäkringar.
Olycksfallsförsäkringar.
Sjukförsäkringar.
Frivilliga sjukförsäkringar.
Sjukförsäkringar – oftast privat tecknade.
Allriskförsäkringar.
Allriskförsäkringar för byggsektorn.
Rättshjälpsförsäkringar.
Rättsskyddsförsäkringar.
Försäkringstjänster med anknytning till transport.
Motorfordonsförsäkringar.
Sjö-, luftfarts- och andra transportförsäkringar.
Järnvägsförsäkringar.
Flygplansförsäkringar.
Fartygsförsäkringar.
Fraktförsäkringar.
Skadeförsäkringar.
Brandförsäkringar.
Sakförsäkringar.
Väderförsäkringar och försäkringar mot ekonomisk
förlust.
Väderrelaterade försäkringar.
Försäkringar mot finansiella förluster.
Försäkringar mot ekonomisk förlust.
Ansvarsförsäkringar.
Ansvarsförsäkringar för motorfordon.
Ansvarsförsäkringar för flygplan.
Ansvarsförsäkringar för fartyg.

66337400-5
66338000-8
66338100-9
66338200-0
66338300-1
66339000-5
66339100-6
66339200-7
66339300-8
66339400-9

Allmänna ansvarsförsäkringar.
Kredit- och borgensförsäkringar.
Kreditförsäkringar.
Borgensförsäkringar.
Riskhanteringsförsäkringar.
Andra sakförsäkringar.
Försäkringar för olje- eller gasplattformar.
Försäkring av tekniska anläggningar.
Kompletterande försäkringar.
Försäkringstjänster avseende yrkesmässigt ansvar.

66400000-4
66410000-7
66420000-0
66430000-3
67000000-7

Återförsäkringar.
Livåterförsäkringar.
Hälso- och olycksfallsåterförsäkringar.
Andra sakåterförsäkringar.
Stödtjänster till finansförmedling.

67100000-8(3)
67110000-1(3)
67111000-8(3)
67112000-5(3)
67113000-2(3)
67120000-4(3)
67121000-1(3)
67121100-2(3)
67122000-8(3)
67123000-5(3)
67130000-7(3)
67131000-4(3)

Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring
och pensionsfondsverksamhet.(3)
Tjänster avseende investment banking.(3)
Sammanslagningar och förvärv.(3)
Företagsfinansiering och riskkapital.(3)
Andra tjänster avseende investment banking.(3)
Fondkommission och liknande värdepappers- och
varumäklingstjänster.(3)
Tjänster avseende värdepappershandel.(3)
Pensionsinvesteringar.(3)
Varuförmedling.(3)
Hantering och clearing.(3)
Aktieförvaltning, notariat och depå.(3)
Aktieförvaltning.(3)

67131100-5(3)
67132000-1(3)
67133000-8(3)
67140000-0(3)
67141000-7(3)
67142000-4(3)
67150000-3(3)
67151000-0(3)
67152000-7(3)
67153000-4(3)
67154000-1(3)
67200000-9
67210000-2
67211000-9
67212000-6
67213000-3
67220000-5
67230000-8
67240000-1
67250000-4
67260000-7
67261000-4
67261100-5
67261200-6
67262000-1

Förvaltning av pensionsfonder.(3)
Notariatstjänster.(3)
Depåtjänster.(3)
Administrativa tjänster avseende finansmarknaden(3)
Finansmarknad – drift.(3)
Finansmarknad – tillsyn.(3)
Andra stödtjänster till finansförmedling utom
försäkring och pensionsfondsverksamhet.(3)
Finansiell rådgivning.(3)
Valutaväxling.(3)
Hantering av finansiella transaktioner och
clearinghouse-tjänster.(3)
Låneförmedling.(3)
Stödtjänster till försäkrings- och
pensionsfondsverksamhet.
Försäkringsmäkleri och försäkringsbyråtjänster.
Försäkringsmäkleri.
Tjänster utförda av försäkringsbolag.
Reglering av försäkringskrav.
Skadereglering.
Skadeavveckling.
Försäkringsmatematiska tjänster.
Administration i samband med bärgning.
Andra stödtjänster till försäkrings- och
pensionsfondsverksamhet.
Rådgivning avseende försäkrings- och
pensionsfrågor.
Försäkringsrådgivning.
Förvaltningsrådgivning för pensionsfond.
Förvaltning av pensionsfond.

74120000-6
74121000-3
74121100-4
74121110-7
74121112-1
74121113-8
74121120-0
74121200-5
74121210-8
74121220-1
74121230-4
74121240-7
74121250-0
74122000-0
74122100-1
74122200-2

Redovisning, revision och skattemässiga
tjänster.
Redovisning och revision.
Redovisning.
Bokföring.
Lönehantering.
Försäljnings- och inköpsregistrering.
Sammanställning av bokslut.
Revision.
Finansiell revision.
Internrevision.
Tjänster i samband med i lag föreskriven revision.
Revision i samband med bedrägeri.
Tjänster i samband med räkenskapsgranskning.
Fiskala tjänster.
Skatterådgivning.

74150000-5

Tjänster i samband med förberedelse av
självdeklaration.
Kapitalförvaltning.

74850000-2
74851000-9

Inkasso.
Inkassering av avgifter.

75300000-9
75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0

Obligatorisk socialförsäkring.
Bidragstjänster.
Sjukersättning.
Föräldrapenning.
Sjukpension.
Sjukbidrag.
Arbetslöshetsunderstöd.

75320000-5
75330000-8
75340000-1

Pensionsförsäkring för statstjänstemän.
Familjebidrag.
Barnbidrag.

SNI Antal arbetsställen 1998:
J 65
Banker och andra kreditinstitut 4518
J 66
Försäkringsbolag 946
J 67
Serviceföretag till finansiell verks.2341
K 74120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 12909
K 74150 Holdingbolag 649
K 74843 Inkasso- o kreditkontrollbyråer 196
L 75113 Skatteförvaltningen o kronofogdemyndigheter 246
L 75300 Försäkringskassorna 410
SSYK 96 Yrken:
1225 Driftchefer inom finansiell verksamhet, (fastighetsbolag,
företagstjänster) m.m.
1315 Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet,
(fastighetsbolag, företagstjänster) m.m.
2411 Revisorer m.fl.
3411 Värdepappersmäklare
3412 Försäkringsrepresentanter
3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare
3433 Redovisningsekonomer m.fl.
3441 Tulltjänstemän
3442 Taxeringstjänstemän
3443 Socialförsäkringstjänstemän
3449 Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän
4120 Bokförings- och redovisningsassistenter
4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.
4212 Bank- och postkassörer

4214 Pantlånare
4215 Inkasserare m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
343z Bank, försäkring och finansiering
Banktjänster 343 z
Finansiell ekonomi 343 z
Finansiering 343 z
Försäkringstjänster 343 z
344z Redovisning och beskattning
Beskattning 344 z
Bokföring 344 z
Redovisning 344 z
Revision 344 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
K FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER:
64 Finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondstjänster
64.1 Banktjänster
64.11 Centralbankstjänster
64.110 Centralbankstjänster
64.110.00 Centralbankstjänster
64.19 Andra banktjänster
64.190 Andra banktjänster
64.190.01 Deponeringstjänster till insättare i form av företag och
institutioner
64.190.02 Deponeringstjänster till andra insättare

64.190.03 Kreditgivningstjänster inom industrin som
tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.04 Tjänster avseende konsumentkreditgivning som
tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.05 Tjänster avseende hypotekslånegivning för
bostadsändamål som tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.06 Tjänster avseende hypotekslånegivning, utom
bostadslån, som tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.07 Tjänster avseende lånegivning för affärsändamål,
utom hypotekslån, som tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.08 Kreditkortstjänster som tillhandahålls av monetära
institutioner
64.190.09 Andra tjänster avseende konsumentkreditgivning
som tillhandahålls av monetära institutioner
64.190.10 övriga banktjänster
64.2 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag
64.20 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag
64.201 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i finansiella
koncerner
64.201.00 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i
finansiella koncerner
64.202 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i ickefinansiella koncerner
64.202.00 Tjänster som tillhandahålls av holdingföretag i ickefinansiella koncerner
64.3 Tjänster som tillhandahålls av fonder och liknande
finansiella enheter
64.30 Tjänster som tillhandahålls av fonder och liknande
finansiella enheter

64.301 Tjänster som tillhandahålls av investeringsfonder
64.301.00 Tjänster som tillhandahålls av investeringsfonder
64.309 Tjänster som tillhandahålls av andra fonder och liknande
finansiella enheter
64.309.00 Tjänster som tillhandahålls av andra fonder och
liknande finansiella enheter
64.9 Andra finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondstjänster
64.91 Tjänster avseende finansiell leasing
64.910 Tjänster avseende finansiell leasing
64.910.00 Tjänster avseende finansiell leasing
64.92 Andra kreditgivningstjänster
64.920 Andra kreditgivningstjänster
64.920.01 Lånegivningstjänster inom industrin som ej
tillhandahålls av monetära institutioner
64.920.02 Tjänster avseende konsumentkreditgivning som ej
tillhandahålls avmonetära institutioner
64.920.03 Tjänster avseende hypotekslånegivning för
bostadsändamål som ej tillhandahålls av monetära institutioner
64.920.04 Tjänster avseende hypotekslånegivning, utom
bostadslån, som ej tillhandahålls av monetära institutioner
64.920.05 Tjänster avseende lånegivning för affärsändamål,
utom hypotekslån, som ej tillhandahålls av monetära
institutioner
64.920.06 Kreditkortstjänster som ej tillhandahålls av monetära
institutioner
64.920.07 övriga lånegivningstjänster som ej tillhandahålls av
monetära institutioner
64.99 Diverse övriga finansiella tjänster, utom försäkring och
pensionsfondstjänster

64.991 Investment- och riskkapitalbolagstjänster
64.991.00 Investment- och riskkapitalbolagstjänster
64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen
räkning
64.992.00 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen
räkning
64.993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en
begränsad och sluten krets av ägare
64.993.00 Förvaltning av och handel med värdepapper för en
begränsad och sluten krets av ägare
64.999 Diverse övriga finansiella tjänster
64.999.00 Diverse övriga finansiella tjänster
65 Tjänster avseende försäkring, återförsäkring och
pensionsfonder utom obligatorisk socialförsäkring
65.1 Tjänster avseende försäkringar
65.11 Tjänster avseende livförsäkring
65.111 Tjänster avseende fondanknuten livförsäkring
65.111.00 Tjänster avseende fondanknuten livförsäkring
65.119 Tjänster avseende övrig livförsäkring
65.119.00 Tjänster avseende övrig livförsäkring
65.12 Tjänster avseende skadeförsäkring
65.120 Tjänster avseende skadeförsäkring
65.120.01 Tjänster avseende olycksfallsförsäkring
65.120.02 Tjänster avseende sjukförsäkring
65.120.03 Tjänster avseende motorfordonsförsäkring, ansvar
mot tredje man
65.120.04 Tjänster avseende övrig motorfordonsförsäkring
65.120.05 Tjänster avseende försäkring för rälsfordon
65.120.06 Tjänster avseende ansvarighetsförsäkring för flygplan

65.120.07 Tjänster avseende andra försäkringar för flygplan
65.120.08 Tjänster avseende ansvarighetsförsäkring för fartyg
65.120.09 Tjänster avseende andra försäkringar för fartyg
65.120.10 Tjänster avseende fraktförsäkring
65.120.11 Tjänster avseende brandförsäkring för egendom
65.120.12 Tjänster avseende annan egendomsförsäkring
65.120.13 Tjänster avseende allmän ansvarighetsförsäkring
65.120.14 Tjänster avseende kreditförsäkring
65.120.15 Tjänster avseende borgensförsäkring
65.120.16 Tjänster avseende rese- och assistansförsäkring
65.120.17 Tjänster avseende rättsskyddsförsäkring
65.120.18 Tjänster avseende diverse förmögenhetsförsäkringar
65.120.19 Tjänster avseende övrig skadeförsäkring
65.2 Tjänster avseende återförsäkring
65.20 Tjänster avseende återförsäkring
65.200 Tjänster avseende återförsäkring
65.200.01 Tjänster avseende livåterförsäkring
65.200.02 Tjänster avseende olycksfallsåterförsäkring
65.200.03 Tjänster avseende sjukåterförsäkring
65.200.04 Tjänster avseende motorfordonsåterförsäkring,
ansvar mot tredje man
65.200.05 Tjänster avseende övrig motorfordonsåterförsäkring
65.200.06 Tjänster avseende sjö-, luftfarts- och
transportåterförsäkring
65.200.07 Tjänster avseende fraktåterförsäkring
65.200.08 Tjänster avseende brandförsäkring och annan
egendomsåterförsäkring
65.200.09 Tjänster avseende allmän ansvarighetsåterförsäkring
65.200.10 Tjänster avseende kredit- och borgensåterförsäkring
65.200.11 Tjänster avseende rättsskyddsåterförsäkring

65.200.12 Tjänster avseende diverse
förmögenhetsåterförsäkringar
65.200.13 Tjänster avseende återförsäkring i samband med
pensionsfonder
65.200.14 Tjänster avseende övrig skadeåterförsäkring
65.3 Pensionsfondstjänster
65.30 Pensionsfondstjänster
65.300 Pensionsfondstjänster
65.300.01 Individuella pensionsfondstjänster
65.300.02 Pensionsfondstjänster för grupper
66 Stödtjänster till finansiella tjänster och
försäkringstjänster
66.1 Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och
pensionsfondstjänster
66.11 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
66.110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader
66.110.01 Tjänster avseende drift av finansiella marknader
66.110.02 Tjänster avseende tillsyn av finansiella marknader
66.110.03 Andra administrativa stödtjänster till finansiella
marknader
66.12 Värdepappers- och varumäklartjänster
66.120 Värdepappers- och varumäklartjänster
66.120.01 Mäkleritjänster avseende värdepapper
66.120.02 Mäkleritjänster avseende varor
66.120.03 Valutaväxlingstjänster
66.19 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring
och pensionsfondstjänster

66.190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring
och pensionsfondstjänster
66.190.01 Hantering och clearing vid värdepappershandel
66.190.02 Tjänster avseende sammanslagning och förvärv
66.190.03 Tjänster avseende företagsfinansiering och
riskkapital
66.190.04 Andra stödtjänster avseende investment banking
66.190.05 Notariatstjänster
66.190.06 Depåtjänster
66.190.07 Ekonomiska rådgivningstjänster
66.190.08 Hantering av finansiella transaktioner och
clearinghouse-tjänster
66.190.09 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom
försäkring och pensionsfondstjänster
66.2 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondstjänster
66.21 Risk- och skadebedömningstjänster
66.210 Risk- och skadebedömningstjänster
66.210.00 Risk- och skadebedömningstjänster
66.22 Tjänster som utförs av försäkringsombud och
försäkringsmäklare
66.220 Tjänster som utförs av försäkringsombud och
försäkringsmäklare
66.220.00 Tjänster som utförs av försäkringsombud och
försäkringsmäklare
66.29 Andra stödtjänster till försäkring och
pensionsfondstjänster
66.290 Andra stödtjänster till försäkring och
pensionsfondstjänster
66.290.01 Aktuarietjänster

66.290.02 övriga stödtjänster till försäkring och
pensionsfondstjänster
66.3 Fondförvaltningstjänster
66.30 Fondförvaltningstjänster
66.301 Tjänster avseende förvaltning av investeringsfonder
66.301.00 Tjänster avseende förvaltning av investeringsfonder
66.309 Tjänster avseende förvaltning av andra fonder
66.309.01 Tjänster avseende förvaltning av andra fonder utom
pensionsfonder
66.309.02 Tjänster avseende förvaltning av pensionsfonder
69.2 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision,
skatterådgivning
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision,
skatterådgivning
69.201 Redovisnings- och bokföringstjänster
69.201.01 Tjänster avseende redovisningsanalys
69.201.02 Tjänster avseende utarbetande av redovisningar
69.201.03 Tjänster avseende bokföring
69.201.04 Löneadministrationstjänster
69.201.05 Andra redovisningstjänster
69.202 Revisionstjänster
69.202.00 Revisionstjänster
69.203 Skatterådgivningstjänster
69.203.01 Tjänster avseende skatterådgivning och utarbetande
av skattedeklarationer åt företag
69.203.02 Tjänster avseende individuell skattedeklaration och
skatteplanering
69.203.03 Tjänster avseende insolvens- och konkursförvaltning
82.91 Inkasso- och kreditupplysningstjänster

82.910 Inkasso- och kreditupplysningstjänster
82.910.01 Tjänster avseende kreditupplysning
82.910.02 Inkassotjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.

84.3 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
84.30 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
84.300 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
84.300.01 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
rörande sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid annan
tillfällig arbetsoförmåga
84.300.02 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
rörande pensionssystem för offentligt anställda samt annan
ålders-, sjuk- och efterlevandepension än för offentligt anställda
84.300.03 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
rörande arbetslöshetsersättning
84.300.04 Tjänster avseende obligatorisk socialförsäkring
rörande barnbidragoch andra familjebidrag

64 Banker och andra kreditinstitut
64.1 Banker
64.11 Riksbanken
64.110 Riksbanken
64.19 Affärs- och sparbanker
64.190 Affärs- och sparbanker

K Kreditinstitut och försäkringsbolag

64.2 Holdingföretag
64.20 Holdingföretag
64.201 Holdingföretag i finansiella koncerner
64.202 Holdingföretag i icke-finansiella koncerner
64.3 Fonder och liknande finansiella enheter
64.30 Fonder och liknande finansiella enheter
64.301 Investeringsfonder
64.309 Andra fonder och liknande finansiella enheter
64.9 Andra finansiella bolag
64.91 Finansiella leasingbolag
64.910 Finansiella leasingbolag
64.92 Andra kreditinstitut
64.920 Andra kreditinstitut
64.99 Övriga finansiella bolag
64.991 Investment- och riskkapitalbolag
64.992 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen
räkning

64.993 Förvaltning av och handel med värdepapper för en
begränsad och sluten krets av ägare
64.999 Diverse övriga finansiella bolag
65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder
65.1 Försäkringsbolag
65.11 Livförsäkringsbolag
65.111 Fondförsäkringsbolag
65.119 Övriga livförsäkringsbolag
65.12 Skadeförsäkringsbolag
65.120 Skadeförsäkringsbolag
65.2 Återförsäkringsbolag
65.20 Återförsäkringsbolag
65.200 Återförsäkringsbolag
65.3 Pensionsfonder
65.30 Pensionsfonder
65.300 Pensionsfonder
66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet
66.1 Serviceföretag till finansverksamhet
66.11 Administrativa serviceföretag till finansiella marknader
66.110 Administrativa serviceföretag till finansiella marknader
66.12 Fondkommissionärer m.fl.
66.120 Fondkommissionärer m.fl.
66.19 Andra serviceföretag till finansverksamhet
66.190 Andra serviceföretag till finansverksamhet
66.2 Serviceföretag till försäkrings- och
pensionsfondsverksamhet

66.21 Risk- och skadebedömningsbolag
66.210 Risk- och skadebedömningsbolag
66.22 Försäkringsmäklare
66.220 Försäkringsmäklare
66.29 Andra serviceföretag till försäkrings- och
pensionsfondsverksamhet
66.290 Andra serviceföretag till försäkrings- och
pensionsfondsverksamhet
66.3 Fondförvaltare
66.30 Fondförvaltare
66.301 Förvaltare av investeringsfonder
66.309 Andra fondförvaltare
69.2 Ekonomiska konsultbyråer
69.20 Ekonomiska konsultbyråer
69.201 Redovisnings- och bokföringsbyråer
69.202 Revisionsbyråer
69.203 Skatterådgivningsbyråer
82.91 Inkasso- och kreditupplysningsföretag
82.910 Inkasso- och kreditupplysningsföretag
84.3 Försäkringskassa
84.30 Försäkringskassa
84.300 Försäkringskassa

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

385

394 Begravningsavgift och kyrkoavgift, fysiska personer, mnkr

Offentlig ekonomi

386

395 Taxering till statlig fastighetsskatt år 2008, länsvis, mnkr

386

396 Taxering till statlig förmögenhetsskatt och till statlig
fastighetsskatt, mnkr

387

397 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser
m.m. 2009, kommunvis

392

398 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser
m.m. 2009, länsvis

393

399 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2009,
länsvis

393

400 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för
kommuner, mnkr

Sida Tabell nr/område i årsboken
373

379 Statsbudgeten

375

380 Statsskulden 1950–2008

376

381 Statsbudgetens inkomster och utgifter, mnkr

376

382 Statsbudgetens utgifter efter ändamål, mnkr

376

383 Statsskulden, mnkr

377

384 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster

377

385 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter

394

401 Kommunalekonomisk utjämning för landsting 2009

378

386 Statsbudgetens inkomster, mnkr

394

379

387 Statsbudgetens utgifter, mnkr

402 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för
landsting, mnkr

380

388 Statligt svenskt bistånd till utvecklingsländer, mnkr

395

403 Landstingens finanser, mnkr

383

389 Taxering till statlig inkomstskatt, mnkr

396

404 Kommunägda företags finanser, mnkr

383

390 Taxering till statlig inkomstskatt m.m. år 2008, länsvis,
mnkr

397

405 Kommunala koncerners finanser, mnkr

397

406 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, mnkr,
riket

398

407 Kommunernas finanser, mnkr

384

391 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet enligt
fastighetstaxeringarna, mnkr

384

392 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 2008, mnkr

385

393 Taxering till kommunal inkomstskatt m.m. år 2008,
länsvis, mnkr

411

422 Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner
kronor

Sida Tabell nr/område i årsboken

411

423 Bostadsinstitutens resultaträkningar, miljoner kronor

401

408 Finansmarknad

412

424 Bostadsinstitutens balansräkningar, miljoner kronor

402

409 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari
1985 – juli 2009

412

425 Investering, förmögenhet och sparande, miljoner kronor,
samt antal fonder

402

410 Affärsvärldens generalindex 1980-01-02 – 2009-08-01

413

402

411 Hushållens lån i bank och bostadsinstitut,
ställningsvärden den 31 december, mdkr

426 Försäkringsbolagens balansräkningar 2008, miljoner
kronor

413

403

412 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31
december

427 Livförsäkringsbolagens (inkl. fondförsäkringsbolagen)
intäkter och kostnader i direkt försäkring, miljoner kronor

414

404

413 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december,
ställningsvärden

428 Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och
utbetalda försäkringsersättningar, 1 000 kr

415

405

414 Hushåll, finansiella tillgångar och skulder,
ställningsvärden den 31 december, mnkr

429 Antal premiepensionssparare och genomsnittlig
behållning, marknadsvärde i januari

415

406

415 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis
den 31 december, miljoner kronor

430 Antal personer med pensionsbehållning och
genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder

416

406

416 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk
marknadsplats den 31 december, miljoner kronor

431 Antal personer med intjänad pensionsrätt och
genomsnitligt pensionsunderlag per år efter kön och ålder

416

432 Valutakurser

407

417 NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm

407

418 Antal institut på finansmarknaden

408

419 Riksbankens tillgångar och skulder, miljoner kronor

409

420 Bankernas resultaträkningar, miljoner kronor

410

421 Bankernas balansräkningar, mnkr

Finansmarknad

Socialförsäkring

Samhällsguiden 2007:

Sida Tabell nr/område i årsboken

14. Skatter
14.1 Skattesystemet
14.2 Självdeklaration
14.3 Inkomst- och förmögenhetstaxering
14.4 Fastighetsskatt
14.5 Fastighetstaxering
14.6 Omprövning och överklagande av inkomst- och
fastighetstaxeringen
14.7 Debitering och skattebetalning
14.8 Mervärdesskatt (moms)
14.9 Punktskatter
14.10 Arvs- och gåvoskatt, bouppteckning och gåvodeklaration

419

433 Utgifter för det sociala skyddet

420

434 Socialförsäkring

422

435 Ohälsotal – antal sjukdagar per person efter kön och
kommun 2008

423

436 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar
1955–2008

423

437 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2008

424

438 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar m.m.

424

439 Föräldraförsäkring, antal dagar

425

440 Antal personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning i
december

426

441 Socialförsäkringens utgifter, miljoner kronor

427

442 Socialförsäkringens inkomster och utgifter 2008, miljoner
kronor

428

443 Antal pensionstagare med ålderspension och
äldreförsörjningsstöd i december

429

444 Antal pensionstagare med efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn i december

430

445 Antal personer med bostadstillägg i december

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

18. Försäkringar
18.1 Allmänna och privata försäkringar
18.2 Socialförsäkringen
18.3 Försäkringar genom anställning
18.4 Privata personförsäkringar
18.5 Privata sakförsäkringar
11. Pension och pensionärer
11.1 Allmänt om pensionssystemet
11.2 Ålderspension
Ålderspension för födda 1937 eller tidigare
11.3 Sjuk- och aktivitetsersättning
11.4 Efterlevandepension
Kvinna född 1944 eller tidigare
Kvinna född 1945 eller senare
11.5 Tjänstepension

11.6 Bostadstillägg till pensionärer
11.7 Särskilda boendeformer
11.8 Hemtjänst
11.9 Färdtjänst och riksfärdtjänst
11.10 Pensionärsorganisationer och -råd
1. Familjen
1.1 Äktenskap
1.2 Ekonomi vid äktenskap
1.3 Äktenskapsskillnad
1.4 Sambor
1.5 Registrerat partnerskap
1.6 Födsel
1.7 Faderskap
1.8 Adoption
1.9 Vårdnad
1.10 Förmyndare
1.11 God man och förvaltare
1.12 Dödsfall
1.13 Begravning
1.14 Arv och testamente
1.15 Föräldrapenning och rätt till ledighet
1.16 Havandeskapspenning
1.17 Barnbidrag och flerbarnstillägg
1.18 Underhållsbidrag
1.19 Underhållsstöd
1.20 Adoptionskostnadsbidrag
1.21 Familjerådgivning

658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
Libris/SAB:
Oha Arbete och arbetsmarknad (48 272) (Även 7951)
Om Kooperation (1 685)
Om- Allmänt: särskilda länder och områden (1 076)
Oma Konsumentkooperation (181)
Omb Producentkooperation (132)
Q(x) Ekonomiska lexikon (521)
Qb Företagsekonomi (73 557)
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon (315)
Qb:bfAllmänt: Organisationer och institutioner (35)
Qb:d Företagsteori, metodlära (647)
Qb:k Företagsekomomins historia (135)
Qb- Särskilda länder och områden (1 612)
Qba Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning (27 639)
Qbb Standardisering (772)
Qbd Anläggningar och inventarier (652)
Qbf Personaladministration (8 049)
Qbi Driftsorganisation (11 093)
Qbk Materialadministration (2 316)
Qz Särskilda företag (12 600)
(DC, DK 658, delar 331)
sverige.se 2008:
Nämnden för styrelserepresentation
Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier EFA
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor

Arbetsgivarverket
Statliga sektorns arbetsmiljönämnd
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdshetsombudmannen JämO
Trygghetsstiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm, SSE(Även på 7957 )
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SKTF
Samhall AB
ALMI Företagspartner AB
Företagarnas Riksorganisation
ILO-kommittén
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Konkurrensverket . KKV
Offentliganställdas förhandlingsråd. OFR
Kooperativa förbundet, KF
Svenskt Näringsliv
Svenska Civilekonomiföreningen
Trygghetsnämnden TrN
Utlandslönenämnd, Statens UtN
Arbetsmiljöverket
Näringslivets nämnd för regelgranskning NNR
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Medlingsinstitutet
Arbetsförmedlingar
Företagarguiden
Företagsregistrering
Länsarbetsnämnder

NUTEK, Verket för näringslivsutveckling
Offentliga Jobb
Verket för näringslivsutveckling, NUTEK
Forskningsämnen enligt SCB:
1321 Företagsekonomi
Se även område 62 med:
168 Industriell teknik och ekonomi
1681 Produktion och arbetsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Arbetsvetenskap och ergonomi
Produktionsteknik
1682 Industriell organisation, administration och ekonomi
1683 Fysisk planläggning m.m.
1689 Övrig industriell teknik och ekonomi
CPV 2003:
74140000-2
74141000-9
74141100-0
74141110-3
74141200-1
74141300-2
74141400-3
74141500-4
74141510-7
74141520-0
74141600-5
74141610-8
74141620-1

Företags- och managementrådgivning samt
tillhörande tjänster.
Företags- och organisationsrådgivning.
Allmän organisationsrådgivning.
Konsulttjänster för företagsutveckling.
Finansiella konsulttjänster.
Konsulttjänster för marknadsföring.
Konsulttjänster för personalförvaltning.
Konsulttjänster för produktionsledning.
Konsulttjänster för kvalitetssäkring.
Rådgivning avseende design.
Public relations.
Managementtjänster avseende public relations.
Konsulttjänster för PR.

74141700-6
74141800-7
74141900-8
74142000-6
74142100-7

Konsulttjänster för säkerhet.
Konsulttjänster för upphandling.
Konsulttjänster för miljökonsekvenser.
Managementtjänster.
Projektledning, förutom bygg - och
anläggningsarbeten.

74142110-0

Projektövervakning, förutom bygg - och
anläggningsarbeten.

74142120-3
74142200-8(5)
74500000-4(6)
74510000-7(6)
74511000-4(6)
74512000-1
74513000-8
74520000-0(6)
74521000-7
74522000-4
74523000-1
74524000-8
74525000-5
74530000-3(6)
74540000-6
74541000-3
74542000-0

Projektutformning, förutom bygg - och
anläggningsarbeten.
Medling och förlikning.(5)
Rekrytering av arbetskraft och .(6)
Personalförmedling.(6)
Jobb-letningstjänster.(6)
Platsförmedling av kontorspersonal.
Omflyttning av personal.
Förmedling av personal.(6)
Förmedling av kontorspersonal.
Tillhandahållande av hemtjänstpersonal.
Förmedling av handelsanställda eller
industriarbetare.
Förmedling av vårdpersonal.
Förmedling av läkare.
Rekryteringstjänster.(6)
Personaladministrativa tjänster utom
arbetsförmedling och personaluthyrning.
Personaltjänster och lönehantering.
Utbildning av personal.

74543000-7
91100000-5
91110000-8
91120000-1
91130000-4
91131000-1

Personalutveckling.
Tjänster tillhandahållna av företags-, yrkes- eller
specialistorganisationer.
Tjänster tillhandahållna av företagsorganisationer.
Tjänster utförda av yrkesorganisationer.
Tjänster tillhandahållna av specialistorganisationer.
Nukleära säkerhetstjänster.

91200000-6
91300000-7

Fackföreningstjänster.
Diverse medlemsorganisationstjänster.

93910000-0
93920000-3

Avveckling.
Omlokalisering.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74140 Konsultbyråer avs företags organisation,
information m.m. 18635
K 74500 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595
K 74849 Div övr företagsservicefirmor 2959
L 75133 Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162
L 75134 Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33
O 91111 Branschorganisationer 749
O 91112 Arbetsgivarorganisationer 185
O 91120 Yrkesorganisationer 202
O 91200 Arbetstagarorganisationer 2247
SSYK 96 Yrken:
1120 Chefstjänstemän i intresseorganisationer
1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.
1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och
vattenförsörjning m.m.

1225 Driftchefer inom (finansiell verksamhet, fastighetsbolag,)
företagstjänster m.m.
1229 Övriga drift- och verksamhetschefer
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer
1232 Personalchefer
1239 Övriga chefer inom specialområden
312 Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värmeoch vattenförsörjning m.m.
1315 Chefer för mindre företag inom (finansiell verksamhet,
fastighetsbolag,) företagstjänster m.m.
1319 Chefer för övriga mindre företag och enheter
2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare
2414 Organisationsutvecklare
2419 Övriga företagsekonomer
2480 Administratörer i intresseorganisationer
3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare
SUN 2000 Utbildningar:
340a Ekonomutbildning / företagsekonomi
Företagsekonomi 340 a
Ekonomisk linje (gymnasiet) 340 a
Ekonomutbildning 340 a
Handelsgymnasium 340 a
Internationell ekonomutbildning 340 a
Systemekonomi 340 a
340b Handel och administration
Handel och administration 340 b
Handel och kontor 340 b
Yrkesteknisk högskoleutb; adm o ekonomi 340 b

340x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och
administration
Affärsmannaskap 340 x
Affärsutveckling 340 x
Entreprenörsutbildning 340 x
Företagande 340 x
Internationellt företagande 340 x
Småföretagande 340 x
345a Ledarskap, organisation och styrning
Arbetsorganisation och arbetspsykologi 345 a
Industriell organisation 345 a
Ledarskap 345 a
Ledarskap och organisation 345 a
Logistik; företagsinriktad 345 a
Organisation 345 a
Projektledning 345 a
345c Personaladministration
Arbetsliv, organisation, personalarbete 345 c
Arbetsmarknadsteknik m personaladministration 345 c
Personaladministration 345 c
345x Annan utbildning i ledning och administration
Arbetsliv 345 x
Internationella arbetslivsstudier 345 x
347z Arbetsplatsrelaterad utbildning
Arbetsplatsrelaterad utbildning 347 z
Arbetsutveckling 347 z
Facklig kurs 347 z

Förhandlingsteknik 347 z
Kvalitet inom företaget 347 z
Motivation i arbetslivet 347 z
Mötesteknik 347 z
349z Företagsekonomi, handel, administration, övrig/ospec
utbildning
Kostekonomi 349 z
Regional utveckling och planering 349 z
Textilekonomi 349 z
Transportekonomi 349 z
862z Arbetsmiljö och arbetarskydd
Arbetarskydd 862 z
Arbetsmiljö 862 z
Arbetsvetenskap 862 z
Ergonomi 862 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
94 Tjänster som tillhandahålls av intresseorganisationer
94.1 Tjänster avseende intressebevakning inom bransch-,
arbetsgivaroch yrkesorganisationer
94.11 Tjänster avseende intressebevakning inom bransch- och
arbetsgivarorganisationer
94.111 Tjänster avseende intressebevakning inom
branschorganisationer
94.111.00 Tjänster avseende intressebevakning inom
branschorganisationer

94.112 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetsgivarorganisationer
94.112.00 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetsgivarorganisationer
94.12 Tjänster avseende intressebevakning inom
yrkesorganisationer
94.120 Tjänster avseende intressebevakning inom
yrkesorganisationer
94.120.00 Tjänster avseende intressebevakning inom
yrkesorganisationer
94.2 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetstagarorganisationer
94.20 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetstagarorganisationer
94.200 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetstagarorganisationer
94.200.00 Tjänster avseende intressebevakning inom
arbetstagarorganisationer
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor;
företagsrådgivningstjänster
70.1 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor
70.10 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor
70.100 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor
70.100.00 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor
70.2 Företagsrådgivningstjänster
70.21 Tjänster avseende PR och kommunikation
70.210 Tjänster avseende PR och kommunikation

70.210.00 Tjänster avseende PR och kommunikation
70.22 Konsulttjänster avseende företags organisation,
information o.d.
70.220 Konsulttjänster avseende företags organisation,
information o.d.
70.220.01 Tjänster avseende strategisk företagsrådgivning
70.220.02 Tjänster avseende finansiell rådgivning (utom
skatterådgivning till företag)
70.220.03 Tjänster avseende rådgivning i
marknadsföringsfrågor
70.220.04 Tjänster avseende rådgivning i personalfrågor
70.220.05 Tjänster avseende rådgivning i produktionsfrågor
70.220.06 Konsulttjänster avseende företags leverantörskedja
och andra frågor som rör organisation, information o.d.
70.220.07 Tjänster avseende styrning av affärsprocesser
70.220.08 Andra projektförvaltningstjänster, utom förvaltning av
byggprojekt
70.220.09 övriga företagsrådgivningstjänster
70.220.10 Varumärken och franchiserättigheter
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra
personalrelaterade tjänster
78.1 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster
78.10 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster
78.100 Arbetsförmedlings- och rekryteringstjänster
78.100.01 Tjänster avseende rekrytering av chefer
78.100.02 Tjänster avseende rekrytering av permanent
personal, utom rekrytering av chefer
78.2 Tjänster avseende personaluthyrning

78.20 Tjänster avseende personaluthyrning
78.200 Tjänster avseende personaluthyrning
78.200.01 Tjänster avseende uthyrning av personal inom dataoch telekommunikationsområdet
78.200.02 Tjänster avseende uthyrning av stödpersonal för
annat kontorsarbete
78.200.03 Tjänster avseende uthyrning av personal inom
försäljning och handel
78.200.04 Tjänster avseende uthyrning av personal inom
transport, lagerarbete, logistik eller industriarbete
78.200.05 Tjänster avseende uthyrning av personal inom hotelloch restaurangområdet
78.200.06 Tjänster avseende uthyrning av vårdpersonal
78.200.07 Tjänster avseende uthyrning av annan personal
78.3 övriga personalfunktionstjänster
78.30 övriga personalfunktionstjänster
78.300 övriga personalfunktionstjänster
78.300.01 övriga personalfunktionstjänster inom data- och
telekommunikationsområdet
78.300.02 övriga personalfunktionstjänster för stödpersonal för
annatkontorsarbete
78.300.03 övriga personalfunktionstjänster inom försäljning och
handel
78.300.04 övriga personalfunktionstjänster inom transport,
lagerarbete, logistik eller industriarbete
78.300.05 övriga personalfunktionstjänster inom hotell- och
restaurangområdet
78.300.06 övriga personalfunktionstjänster för vårdpersonal
78.300.07 Diverse övriga personalfunktionstjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och
kommunikation samt företags organisation
70.1 Huvudkontor
70.10 Huvudkontor
70.100 Huvudkontor
70.2 Konsultbyråer inom PR och kommunikation samt företags
organisation
70.21 Konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation
70.210 Konsultbyråer avseende företags PR och
kommunikation
70.22 Konsultbyråer avseende företags organisation
70.220 Konsultbyråer avseende företags organisation
78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag,
personaluthyrningsföretag o.d.
78.1 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag
78.10 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag
78.100 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag
78.2 Personaluthyrningsföretag
78.20 Personaluthyrningsföretag
78.200 Personaluthyrningsföretag
78.3 Företag för övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
78.30 Företag för övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
78.300 Företag för övrigt tillhandahållande av
personalfunktioner

94.1 Bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
94.11 Bransch- och arbetsgivarorganisationer
94.111 Branschorganisationer
94.112 Arbetsgivarorganisationer
94.12 Yrkesorganisationer
94.120 Yrkesorganisationer
94.2 Arbetstagarorganisationer
94.20 Arbetstagarorganisationer
94.200 Arbetstagarorganisationer

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Näringsverksamhet
Sida Tabell nr/område i årsboken
147

131 Näringsverksamhet

149

132 Industrins investeringar 1994–2008, miljarder kronor i
2000 års priser

149

133 Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv 1990 – 2:a kv 2009

149

134 Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem
1978– 2008 efter gästernas hemland, miljoner

150

135 Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2008

150

136 Bestående aktiebolag vid årets slut1980–2008

150

137 Tingsrätter, beslutade företagskonkurser 1982–2008

151

138 Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade
nomenklaturen (KN)

153

139 Industriproduktionsindex efter näringsgren (2005 = 100)

165

155 Periodiska skrifter

154

140 Industrins leveranser efter näringsgren (2005 = 100),
index för värden i fasta priser

165

156 Belagda hotellrum efter målgrupp 2008

155

141 Industrins orderingång efter näringsgren (2005 = 100),
index för värden i fasta priser

166

157 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter, övernattande
gäster efter hemland 2008

156

142 Produktionens saluvärde efter näringsgren, miljoner
kronor

157

143 Företag efter näringsgren enligt SNI2007 och juridisk
form 2008

158

144 Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och
juridisk form2008

Arbetsmarknad

159

145 Arbetsställen efter län och storleksklass i november
2008

Sida Tabell nr/område i årsboken
264

263 Löner

160

146 Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt
och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, miljoner kr

265

264 Arbetsmarknad

161

147 Ekonomiska nyckeltal för företagen i näringslivet, totalt
och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, procent

267

265 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

269

266 Personer berörda av varsel om uppsägning 1990–2008

Verksamheterna ingår många SW-områden, har här placerats i det
gemensamma området SW658

161

148 Kommunägda företag efter verksamhetsområde m.m. den
31 december

269

267 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än
10 dagars varaktighet 1992–2008

162

149 Tingsrätter, beslutade konkurser

269

163

150 Aktiebolag

268 Andelar arbetslösa oktober 2008 – september 2009 bland
ungdomar (15–24 år) och totalt (15–74 år)

163

151 Näringslivsregistret, nyregistrerade bolag 2008, länsvis

270

269 Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1 000-tal

164

152 Patent

271

270 Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74
år efter arbetskraftstillhörighet och kön 2008

164

153 Varumärken

271

165

154 Mönster

271 Relativa arbetskraftstal. Befolkningen 15–74 år efter
arbetskraftstillhörighet, kön, civilstånd och barn 2008

272

272 Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet
samt efter kön och utbildningsnivå 2008

287

287 Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka
för personer i arbete, miljoner

272

273 Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden,
överenskommen arbetstid per vecka, kön och ålder 2008

287

288 Arbetslösa efter ålder och kön

273

274 Sysselsatta efter näringsgren(SNI 2002), 1 000-tal

288

289 Arbetsmarknadspolitiska program samt arbetslösa

273

275 Frånvarande från arbetet efter orsak,kön och ålder 2008

288

290 Personer berörda av varsel om uppsägning inom olika
näringsgrenar (SNI 2002)

274

276 Anställda inom offentlig sektor,1 000-tal

289

274

277 Anställda efter sektor, länsvis, 1:a kvartalet 2009

291 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än
10 dagars varaktighet

275

278 Arbetsmiljö för sysselsatta 2007 fördelade efter kön och
ålder, procent

289

292 Arbetsförmedlingen, utgifter, miljoner kronor

290

278

279 Anmälda arbetsskador

293 Arbetslöshetskassor, medlemsantal och förmåner den 31
december

279

280 Personalutbildning för sysselsatta med fördelning på
näringsgren (SNI 2007) och kurslängd, första halvåret 2008

290

294 Arbetslöshetskassor, verksamhet

291

280

281 Sjukfrånvarande i procent av totalt antal anställda, privat
sektor

295 Svenskt Näringsliv/Arbetsgivarförbund och
Branschföreningar, anslutna arbetgivarförbund och
branschföreningar den 1 oktober 2009

280

282 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI
2002) i november 2007, länsvis, enligt indelningen den 1
januari 2008

292

296 Vissa fackliga organisationer, anslutna medlemmar den 31
december 2008

293

297 Arbetsinställelser, lovliga och olovliga, inom olika
näringsgrenar (SNI 92)

293

298 Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor inkl.
särskild löneskatt och företagens kostnad för sjuklön, kvartal
1 1994 = 100

294

299 Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor
inklusive särskild löneskatt, kvartal 1 1994=100

294

300 Löneindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994
=100

281

283 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter sektor år 2007

282

284 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI
2002) i kombination med kön och yrkesställning i november
2007

283

285 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter arbetsställets
sektortillhörighet år 2007

284

286 Förvärvsarbetande anställda i åldern 16–64 år efter yrke
(SSYK 96) i kombination med kön år 2007

295

301 Löneindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1
1994 = 100

295

302 Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor,
kronor, 2008

296

303 Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat
sektor, kr, 2008

297

304 Statlig sektor – genomsnittlig månadslön efter
näringsgren, kr

297
298

305 Genomsnittlig månadslön efter sektor och kön
306 Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå och kön

298

307 Lönesummor och preliminär A-skatt, miljarder kr, samt
antal kontrolluppgifter (KU) efter arbetsställelän

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Samhällsguiden 2007:
4. Arbetsmarknaden
4.1 Arbetsmarknadens organisationer
4.2 Kollektivavtal
4.3 Medbestämmande
4.4 Arbetskonflikter
4.5 Jämställdhet
4.6 Arbetsförmedling, yrkesval, arbetslöshet
4.7 Att arbeta i ett annat EU-land
5. Anställning
5.1 Anställningsavtal och -former

5.2 Anställningens upphörande
5.3 Arbetstid
5.4 Ledighet
5.5 Lönefrågor vid konkurs och företagsrekonstruktion
5.6 Sjuklön/sjukpenning
5.7 Arbetsmiljö och arbetsskador
5.8 Skadeståndsansvar
5.9 Jämställdhetslagen och JämO
5.10 Diskrimineringslagarna
5.11 Minderåriga, funktionshindrade, äldre och utländska arbetstagare
13. Eget företag
13.1 Olika former av näringsverksamhet
13.2 Start av eget företag
13.3 Bokföring
13.4 Tillstånd att bedriva verksamhet
13.5 Stöd till småföretag m.m.
13.6 Konkurrens
13.7 Import och export av varor
13.8 Betalningar till och från utlandet
13.9 Överlåtelse och upphörande av ett företag
13.10 Konkurs, företagsrekonstruktion
13.11 Avgifter och skatteavdrag
13.12 Branschorganisationer m.m.

659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.
Libris/SAB:
Qbl Försäljningsorganisation. Marknadsföring (9 169)
Qbm Reklam och PR (public relations) (2 861)
(DC, DK 659)
Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.
CPV 6003:
74130000-9
74131000-6
74131100-7
74131110-0
74131120-3
74131121-0
74131130-6
74131200-8
74131300-9
74131400-0
74131500-1
74131600-2
74132000-3
74133000-0

Marknadsundersökningar, opinionsundersökningar
och tillhörande tjänster.
Marknadsundersökningar.
Undersökningar.
Utformning av undersökningar.
Genomförande av undersökningar.
Telefonundersökningar.
Undersökningsanalys.
Ekonomiska undersökningar.
Marknadstestning.
Resultatuppföljning.
Genomförbarhetsstudie.
Sociala undersökningar.
Opinionsundersökningar.
Statistiktjänster.

74400000-3
74410000-6

Reklam och marknadsföring.
Reklam.

74411000-3
74412000-0
74420000-9
74421000-6
74422000-3
74423000-0
74423100-1
74423110-4
74423200-2
74423210-5

Reklamrådgivning.
Managementtjänster avseende reklam.
Marknadsföring.
Direktreklam.
Säljfrämjande åtgärder.
Kundservice.
Kundundersökningar.
Undersökning av kundtillfredställelse.
Kundvård.
Kundlojalitetsprogram.

74860000-5

Tjänster för organisering av utställningar, mässor och
kongresser.
Organisering av seminarier.

74861000-2

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74130 Marknads- o opinionsun
K 74401 Reklambyråer 7953
K 74402 Annonsförmedlingsbyråer 505
K 74403 Direktreklamföretag 411
K 74409 Övr. marknadsföringsföretag 1360
K 74844 Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 522
SSYK 96 Yrken:
1234 Reklam- och PR-chefer
2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare
SUN 2000 Utbildningar:
342z Marknadsföring
Industriell marknadsföring 342 z
Marknadsföring 342 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
73 Reklam och marknadsundersökningstjänster
73.1 Reklamtjänster
73.11 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer o.d.
73.111 Tjänster som tillhandahålls av reklambyråer
73.111.01 Full service-reklamtjänster
73.111.02 Reklamdesigns- och konceptutvecklingstjänster
73.112 Direktreklamtjänster
73.112.00 Tjänster avseende direkt marknadsföring och
direktutskick
73.119 övriga reklamtjänster
73.119.00 övriga reklamtjänster
73.12 Mediebyråtjänster och annonsförsäljning
73.120 Mediebyråtjänster och annonsförsäljning
73.120.01 Försäljning av reklamutrymme i tryckta medier mot
ersättning/lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.02 Försäljning av reklamtid i TV/radio mot ersättning/lön
eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.03 Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid på
Internet mot ersättning/ lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.04 Försäljning av reklam i samband med evenemang
73.120.05 Annan försäljning av reklamutrymme eller reklamtid
mot ersättning/ lön eller inom ramen för ett kontrakt
73.120.06 återförsäljning av reklamutrymme eller reklamtid mot
ersättning/lön
eller inom ramen för ett kontrakt
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar

73.20 Tjänster avseende marknads- och
opinionsundersökningar
73.200 Tjänster avseende marknads- och
opinionsundersökningar
73.200.01 Tjänster avseende marknadsundersökningar:
kvalitativa intervjuundersökningar
73.200.02 Tjänster avseende marknadsundersökningar:
kvantitativa intervjuundersökningar
73.200.03 Tjänster avseende marknadsundersökningar:
kvantitativa kontinuerliga och regelbundna
intervjuundersökningar
73.200.04 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar
än intervjuundersökningar
73.200.05 Tjänster avseende andra marknadsundersökningar
73.200.06 Tjänster avseende opinionsundersökningar

SNI 2007 Näringsgrenar.
73 Reklam- och marknadsföringsbyråer;
marknadsundersökningsbyråer o.d.
73.1 Reklam- och marknadsföringsbyråer
73.11 Reklambyråer o.d.
73.111 Reklambyråer
73.112 Direktreklamföretag
73.119 Övriga reklamföretag
73.12 Mediebyråer o.d.
73.120 Mediebyråer o.d.
73.2 Marknads- och opinionsundersökningsföretag
73.20 Marknads- och opinionsundersökningsföretag
73.200 Marknads- och opinionsundersökningsföretag

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt.
661 Kemikalier.
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen.
663 Drycker, njutningsmedel.
664 Livsmedel.
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax.
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong.
667 Färger.
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt.
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror.
672 Enkla metallvaror av järn o stål.
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn.
674 Trävaror .
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror .
677 Garn, tråd, textilier.
678 Plast- och gummivaror.
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt.
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik.
682 Maskiner.

683 Maskiner och apparater för värme,ventilation, sanitet och för el od
684 Möbler o d.
685 Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar.
688 Dekorationsartiklar, leksaker o d.
689 Transportmedel.

Libris/SAB:
P

Teknik, industri och kommunikationer (183153)
Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) Tekniklexikon (730)
P:b Teknisk forskning och tekniska institutioner (547)
P:d Teknisk teori och filosofi (354)
P:k Allmän teknikhistoria (1 592) (Undergrupper se 62)
P:oa Allmänt: sociologiska aspekter (953)
P.0 Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet (20753)
Pa Teknisk fysik (2 491)
Paa Teknisk akustik (834)
Pab Teknisk optik (961)
Pac Teknisk värmelära (470)
Pb Maskinteknik (6 339)
Pc Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av
energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner (19)
Pc:oe Allmänt: lagstiftning (12)
Pc.0 Alllmänt: särskilda aspekter (369)
Pca Elektrisk kraftproduktion (500)
Pcb Elektrisk kraftöverföring och distribution (1 141)
Pcc Elektriska maskiner (525)

Pcf
Pcg
Pch
Pci
Pcj
Pd
Pe
Pf
Pg
Ph
Pi
Pj
Pk
Pl
Pm
Pn
Pna
Pnb
Pnd
Pni
Pny
Pnz
Po
Pp

Elektrisk ljusteknik (313)
Elektrisk värmeteknik (49)
Teknisk elektrokemi (131)
Elektronik (5 516)
Radio- och teleteknik (7 294)
Bergsbruk (4 974)
Metallbearbetning och metallindustri (4 303)
Stenindustri (287)
Glas, keramik, porslin (1 061)
Träteknik och träindustri (2 758)
Pappersindustri (2 363)
Textil- och beklädnadsindustri (2 550)
Läder- och pälsvaruindustri (464)
Övriga produkter (258)
Kemisk teknik och kemisk industri (10 873)
Fotografi o filmteknik (9 774) (drift av fotoverksamhet till 78)
Fotografi (1 909)
Filmteknik, TV- och videofotografering (498)
Vetenskaplig och teknisk fotografi (1 164)
Fotokonst (3 504)
Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Särskilda fotografer (3 289)
Tryckeri och bokbinderi (1 683)
Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (23 063)
(tillv.till 69, drift till 644)
Pr Transportmedel och kommunikationer (30 474) (drift av
transporter till 656)
Pra Landsvägsfordon och landsvägstrafik (10 769)
Prb Järnvägar och spårvägar (2 883)
Prc Fartyg och sjöfart (8 802)
Prd Luft- och rymdfarkostteknik (4 091)

Prf Svävare, amfibiefarkoster m m (11)
Prt Transportväsen (2 628)
Ps Brandteknik och brandväsen (1 278) (räddningstjänst till 61)
Pt
Patentbeskrivningar (111)
Pu Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)
(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning)

sverige.se
Jernkontoret
Loussavara-Kiirunavara AB. LKAB
Föreningen Sveriges Skogsindustrier
AB Tumba Bruk
Svensk Bilprovning AB

Forskningsämnen enligt SCB:
Se 62.

CPV 2003:
Se under rubriker för 661- 689 i det följande.

SNI Antal arbetsställen 1998:
Se under rubriker för 661- 689 i det följande.

SSYK 96 Yrken:
Se under rubriker för 661- 689 i det följande.

SUN 2000 Utbildningar:
Se under rubrikerna 66, 67 och 68.

SPIN 2007 varor och tjänster:
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL
C TILLVERKADE VAROR:
Fördelade på områdena 661-689

66 Tillverkning av kemivaror o d
660 Allmänt.
661 Kemikalier.
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen.
663 Drycker, njutningsmedel.
664 Livsmedel.
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax.
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong.
667 Färger.
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od

SUN 2000 Utbildningar:
Se även område 62.
541c Tillverkning/hantering av livsmedel, allmän utbildning
541d Charkuteri
541e Bageri och konditori
541x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel
Livsmedelsproduktion 541 _
Livsmedelsteknologi 541 _
Livsmedelsteknik; allmän 541 c
Livsmedelsteknik; livsmedelsprocess 541 c
Livsmedelsteknik; livsmedelsproduktion 541 c
Yrkesteknisk högskoleutb; livsmedel 541 c
Kött och charkuteri 541 d
Livsmedelsteknik; kött och charkuteri 541 d
Bageri och konditori 541 e
Livsmedelsteknik; bageri och konditori 541 e
Livsmedelsförsäljning 541 x

Livsmedelskemi 541 x
Livsmedelsteknik; bryggeri 541 x
Livsmedelsvetenskap 541 x
Se även område 62 under SUN541.
Följande på 524 kan också ingå i SW 67.
524c Laboratorieteknik
524d Processindustriteknik
524x Annan utbildning i kemi- och bioteknik
Laboratorieteknik (allmän) 524 c
Industritekniskt arbete; processteknik 524 d
Processtekniskt arbete 524 d
Yrkesteknisk högskoleutb; processteknik 524 d
543e Glas- och porslinstillverkning
Glas- och porslin 543 e
Glas; industriell tillverkning 543 e
Keramik, industriell tillverkning 543 e
Porslinstillverkning 543 e
Verkstadstekniskt arbete; järnbruksyrken 544 c

661 Kemikalier. Tillverkning.
CPV 6003:
24000000-4

Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer.

24100000-5
24110000-8
24120000-1
24130000-4
24140000-7
24150000-0
24160000-3
24170000-6
24180000-9

Kemikalier.
Gaser.
Färgämnen och pigment.
Basiska oorganiska kemikalier.
Basiska organiska kemikalier.
Konstgödsel och kväveföreningar.
Plaster i obearbetad form.
Syntetgummi.
Enzymer.

24200000-6
24210000-9
24220000-2
24230000-5
24240000-8
24250000-1
24260000-4
24270000-7

Agrokemiska produkter.
Pesticider.
Insekticider.
Herbicider.
Auxinherbicider.
Desinfektionsmedel.
Rodenticider.
Fungicider.

24300000-7
24663000-9
24664000-6
24665000-3
24666000-0
24667000-7
24668000-4

tom 24662000-2 Ingår i 662, 665, 267, 668.
Appreturmedel.
Aktivt kol.
Kemiska toaletter.
Peptoner och proteinsubstanser.
Kemiska tillsatser.
Kemiska produkter för olje- och gasindustrin.

24669000-1
24700000-1
24800000-2

Aerosoler och kemikalier i skivform.
Konstgjorda fibrer.
Olika slag av kemiska produkter.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DG 24
Kemisk industri 930. Del om kemikalieindustri.
SSYK 96 Yrken:
8150 Processoperatörer, kemisk basindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
20 Kemikalier och kemiska produkter
20.1 Baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster
och syntetgummi i obearbetad form
20.11 Industrigaser
20.110 Industrigaser
20.110.01 Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen
(kväve) ochoxygen (syre)
20.110.02 Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska
syreföreningar av ickemetaller
20.110.03 Flytande respektive komprimerad luft
20.110.04 Delar av industrigasframställningen som utförs av
underleverantörer
20.13 Andra oorganiska baskemikalier
20.130 Andra oorganiska baskemikalier
20.130.01 Anrikat uran och föreningar av sådant uran;
plutonium och plutoniumföreningar
20.130.02 Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium
ochtoriumföreningar

20.130.03 Andra radioaktiva grundämnen, isotoper och
föreningar; legeringar, dispersioner, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper eller
föreningar
20.130.04 Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer
20.130.05 Metalloider
20.130.06 Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller
20.130.07 Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta
jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver
20.130.08 Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra);
fosforpentoxid; andra oorganiska syror; kiseldioxid och
svaveldioxid
20.130.09 Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och
hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
20.130.10 Metallhalogenider
20.130.11 Hypokloriter, klorater och perklorater
20.130.12 Sulfider, sulfiter och sulfater
20.130.13 Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater,
polyfosfater och nitrater (utom kalium)
20.130.14 Karbonater
20.130.15 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla
metaller i kolloidal form
20.130.16 övriga oorganiska föreningar, inklusive destillerat
vatten; amalgamer, utom amalgamer av ädla metaller
20.130.17 Icke radioaktiva isotoper och föreningar av sådana
isotoper (inklusive tungt vatten)
20.130.18 Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider;
fulminater, cyanater och tiocyanater; silikater; borater;
peroxoborater (perborater); andra salter av oorganiska syror
eller peroxosyror
20.130.19 Väteperoxid

20.130.20 Fosfider, karbider, hydrider, nitrider, azider, silicider
och borider
20.130.21 Oorganiska och organiska föreningar av
sällsyntajordartsmetaller, yttrium eller skandium
20.130.22 Svavel, utom sublimerat svavel, fällt svavel och
kolloidalt svavel
20.130.23 Rostad svavelkis och andra rostade naturliga
järnsulfider
20.130.24 Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller
rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar
20.130.25 Delar av tillverkningen av andra oorganiska
baskemikalier som utförs av underleverantörer
20.14 Andra organiska baskemikalier
20.140 Andra organiska baskemikalier
20.140.01 Acykliska kolväten
20.140.02 Cykliska kolväten
20.140.03 Klorderivat av acykliska kolväten
20.140.04 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade
20.140.05 Andra derivat av kolväten
20.140.06 Tekniska fettalkoholer
20.140.07 Monoalkoholer
20.140.08 Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat
av sådana alkoholer
20.140.09 Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana
alkoholer
20.140.10 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från
raffinering
20.140.11 Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av
dessa syror

20.140.12 Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska
cyklan-, cyklenoch cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av
dessa syror
20.140.13 Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med
annan syrefunktion; derivat av sådana syror, med undantag av
salicylsyra och salter av salicylsyra
20.140.14 Föreningar med aminofunktion
20.140.15 Aminoföreningar med syrefunktion, utom lysin och
glutaminsyra
20.140.16 Ureiner; föreningar med karboximidfunktion,
föreningar med nitrilfunktion; derivat av dessa föreningar
20.140.17 Andra föreningar med nitrogenfunktion
20.140.18 Svavelorganiska föreningar och andra
metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar
20.140.19 övriga heterocykliska föreningar; nukleinsyror och
salter av nukleinsyror
20.140.20 Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror
(med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) samt salter
av dessa syror; halogen-,sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar
20.140.21 Föreningar med aldehydfunktion
20.140.22 Föreningar med keton- eller kinonfunktion
20.140.23 Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och
hemiacetaler samt derivat av sådana föreningar
20.140.24 Andra enzymer och organiska föreningar
20.140.25 Derivat av vegetabiliska produkter eller av
hartsprodukter
20.140.26 Träkol
20.140.28 Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst
80 volymprocent

20.140.29 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett
alkoholhalt
20.140.30 Avfallslut från massatillverkning
20.140.31 Delar av tillverkningen av andra organiska
baskemikalier som utförs av underleverantörer
20.15 Gödselmedel och kväveprodukter
20.150 Gödselmedel och kväveprodukter
20.150.01 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och
salpetersyra; ammoniak
20.150.02 Ammoniumklorid; nitriter
20.150.03 Urea
20.150.04 Ammoniumsulfat
20.150.05 Ammoniumnitrat
20.150.06 Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och
ammoniumnitrat
20.150.07 Blandningar av ammoniumnitrat med
kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan
gödselverkan
20.150.08 Andra kvävegödselmedel och kväveblandningar
20.150.09 Superfosfater
20.150.10 Andra fosforgödselmedel
20.150.11 Kaliumklorid
20.150.12 Kaliumsulfat
20.150.13 Andra kaligödselmedel
20.150.14 Natriumnitrat
20.150.15 Gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och
kalium (NPKgödselmedel)
20.150.16 Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)
20.150.17 Monoammoniumfosfat
20.150.18 Gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor
20.150.19 Gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium

20.150.20 Kaliumnitrater
20.150.21 övriga mineraliska eller kemiska gödselmedel som
innehåller minst två näringsämnen (kväve, fosfat, kalium)
20.150.22 övriga animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
20.150.23 Delar av tillverkningen av gödselmedel och
kväveprodukter som utförs av underleverantörer
20.16 Plaster i obearbetad form
20.160 Plaster i obearbetad form
20.160.01 Polymerer av eten, i obearbetad form
20.160.02 Polymerer av styren, i obearbetad form
20.160.03 Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade
olefiner, i obearbetad form
20.160.04 Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i
obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar
och andra polyestrar, i obearbetad form
20.160.05 Polymerer av propen eller av andra olefiner, i
obearbetad form
20.160.06 Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i
obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form
20.160.07 Akrylpolymerer i obearbetad form
20.160.08 Polyamider i obearbetad form
20.160.09 Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och
melaminplaster, i obearbetad form
20.160.10 Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i
obearbetad form
20.160.11 Silikoner i obearbetad form
20.160.12 Diverse andra plaster i obearbetad form
20.160.13 Delar av basplastframställningen som utförs av
underleverantörer
20.17 Syntetgummi i obearbetad form
20.170 Syntetgummi i obearbetad form

20.170.01 Syntetgummi i obearbetad form
20.170.02 Delar av tillverkningen av syntetiskt basgummi som
utförs av underleverantörer
20.2 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
20.20 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska
produkter
20.200 Bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska
produkter
20.200.01 Insektsbekämpningsmedel
20.200.02 Ogräsbekämpningsmedel
20.200.03 Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande
medel för växter
20.200.04 Desinfektionsmedel
20.200.05 Svampbekämpningsmedel
20.200.06 Andra bekämpningsmedel och andra
lantbrukskemiska produkter
20.200.07 Delar av tillverkningen av bekämpningsmedel och
andra lantbrukskemiska produkter som utförs av
underleverantörer
20.5 Andra kemiska produkter
20.590.09 Modelleringspastor; dentalvax och andra preparat för
dentalt bruk, på basis av gips; preparat och laddningar till
brandsläckningsapparater; beredda närsubstrat för odling av
mikroorganismer; andra sammansatta reagens för diagnostiskt
bruk eller laboratoriebruk
20.590.10 Kemiska grundämnen, dopade för användning inom
elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former
20.590.11 Aktivt kol

20.590.12 Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning
eller för fixering av färgämnen samt liknande produkter
20.590.13 Betmedel; flussmedel; beredda
vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för
gummi eller plast; andra beredda katalysatorer;
blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener
20.590.14 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor;
kemiska produkter
20.590.15 Diverse övriga kemiska produkter
20.590.16 Gelatin och gelatinderivat, inkl. mjölkalbumin
20.590.17 Delar av tillverkningen av övriga kemiska produkter
som utförs av underleverantörer
20.6 Konstfibrer
20.60 Konstfibrer
20.600 Konstfibrer
20.600.01 Syntetstapelfibrer och fiberkabel av syntetfilament,
inte kardade eller kammade
20.600.02 Högstyrkegarn av filamentpolyamid och
filamentpolyester
20.600.03 Annat garn av syntetfilament, enkelt
20.600.04 Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial
20.600.05 Regenatstapelfibrer och fiberkabel av
regenatfilament, inte kardadeeller kammade
20.600.06 Högstyrkegarn av filamentviskos
20.600.07 Annat garn av regenatfilament, enkelt
20.600.08 Monofilamentgarn, remsor o.d., av regenatmaterial
20.600.09 Delar av konstfibertillverkningen som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
20 Kemisk industri
20.1 Industri för baskemikalier, gödselmedel och
kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
20.11 Industri för industrigaser
20.110 Industri för industrigaser
20.13 Industri för andra oorganiska baskemikalier
20.130 Industri för andra oorganiska baskemikalier
20.14 Industri för andra organiska baskemikalier
20.140 Industri för andra organiska baskemikalier
20.15 Industri för gödselmedel och kväveprodukter
20.150 Industri för gödselmedel och kväveprodukter
20.16 Basplastindustri
20.160 Basplastindustri
20.17 Industri för syntetiskt basgummi
20.170 Industri för syntetiskt basgummi
20.2 Industri för bekämpningsmedel och andra
lantbrukskemiska produkter
20.20 Industri för bekämpningsmedel och andra
lantbrukskemiska produkter
20.200 Industri för bekämpningsmedel och andra
lantbrukskemiska produkter
20.59 Industri för övriga kemiska produkter
20.590 Industri för övriga kemiska produkter
20.6 Konstfiberindustri
20.60 Konstfiberindustri
20.600 Konstfiberindustri

662 Explosivämnen, tändmedel,
bränslen.Tillverkning.
CPV 6003:
24610000-3
24611000-0
24612000-7
24613000-4
24615000-8
36674000-6
40410000-9
40500000-7

Tillverkade sprängämnen.
Krut.
Diverse sprängämnen.
Signalljus, regnraketer, dimsignaler och pyrotekniska
artiklar.
Stubiner, tändhattar, tändare, elsprängkapslar.
Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska
produkter, tändstickor och flytande bränsle eller
gasbränsle.
Solcellsplattor. Användning ingår i 644 El-, gas-,
värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Kärnbränslen. Användning ingår i 644 El-, gas-,
värme-, vatten- hygienförsörjning o d.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DF 23
Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o
kärnbränsle 59. Del om kärnbränsle.
SSYK 96 Yrken:
8222 Maskinoperatörer, ammunitions- och
sprängämnesindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
20.51 Sprängämnen
20.510 Sprängämnen
20.510.01 Krut och beredda sprängämnen

20.510.02 Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och
liknande tändmedel (även elektriska)
20.510.03 Fyrverkeripjäser
20.510.04 Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra
pyrotekniska artiklar
20.510.05 Tändstickor
20.510.06 Delar av sprängämnestillverkningen som utförs av
underleverantörer
19 Stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
19.1 Stenkolsprodukter
19.10 Stenkolsprodukter
19.100 Stenkolsprodukter
19.100.01 Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol,
brunkol eller torv; retortkol
19.100.02 Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra
mineraltjäror
19.100.03 Beck och beckkoks
19.100.04 Delar av tillverkningen av stenkolsprodukter som
utförs av underleverantörer
19.2 Raffinerade petroleumprodukter
19.20 Raffinerade petroleumprodukter
19.200 Raffinerade petroleumprodukter
19.200.01 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av
stenkol
19.200.02 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av
brunkol
19.200.03 Briketter och liknande fasta bränslen framställda av
torv
19.200.04 Motorbensin, inklusive flygbensin
19.200.05 Jetbensin

19.200.06 övriga lättoljor erhållna ur petroleum
19.200.07 Fotogen
19.200.08 Flygfotogen
19.200.09 Dieselbrännoljor
19.200.10 övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse
mellanoljepreparat
19.200.11 övriga eldningsoljor
19.200.12 Smörjoljor; övriga tungoljor
19.200.13 Propan och butan, förtätade till vätska
19.200.14 Eten, propen, buten och butadien och andra
gasformiga kolväten, utom naturgas
19.200.15 Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra
mineralvaxer
19.200.16 Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra
återstoder från oljor erhållna ur petroleum
19.200.17 Delar av petroleumraffineringen som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
19.1 Industri för stenkolsprodukter
19.10 Industri för stenkolsprodukter
19.100 Industri för stenkolsprodukter
19.2 Petroleumraffinaderier
19.20 Petroleumraffinaderier
19.200 Petroleumraffinaderier
20.51 Sprängämnesindustri
20.510 Sprängämnesindustri

663 Drycker, njutningsmedel. Tillverkning.
CPV 6003:
15860000-4
15861000-1
15862000-8
15863000-5
15864000-2
15865000-9

Kaffe, te och liknande produkter.
Kaffe.
Kaffesurrogat.
Te.
Te- eller mateprodukter.
Örtteer.

15900000-7
15910000-0
15930000-6
15940000-9
15950000-2
15960000-5
15980000-1

Drycker.
Destillerade alkoholhaltiga drycker.
Viner.
Cider och övriga fruktviner.
Odestillerade jästa drycker.
Maltöl.
Alkoholfria drycker.

16000000-5

Tobak, tobaksvaror och tillbehör.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DA 15
Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324. Del om
drycker.
DA 16
Tobaksindustri 3
SSYK 96 Yrken:
8277 Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning
8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m.
8279 Maskinoperatörer, tobaksindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
11 Drycker
11.0 Drycker
11.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker
11.010 Destillerade, alkoholhaltiga drycker
11.010.01 Destillerade, alkoholhaltiga drycker
11.010.02 Delar av framställningen av destillerade,
alkoholhaltiga drycker som utförs av underleverantörer
11.02 Vin från druvor
11.020 Vin från druvor
11.020.01 Mousserande vin av färska druvor
11.020.02 Vin av färska druvor, utom mousserande vin;
druvmust
11.020.03 Vindruv; rå vinsten
11.020.04 Delar av framställningen av vin från druvor som utförs
avunderleverantörer
11.03 Cider och andra fruktviner
11.030 Cider och andra fruktviner
11.030.01 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin
och mjöd; blandade alkoholhaltiga drycker
11.030.02 Delar av framställningen av cider och andra fruktviner
som utförs av underleverantörer
11.04 Andra icke-destillerade jästa drycker
11.040 Andra icke-destillerade jästa drycker
11.040.01 Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt
med växter eller aromatiska ämnen
11.040.02 Delar av framställningen av andra icke-destillerade
jästa drycker som utförs av underleverantörer
11.05 öl
11.050 öl
11.050.01 öl utom drav och andra biprodukter från bryggerier

11.050.02 Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier
eller brännerier
11.050.03 Delar av öltillverkningen som utförs av
underleverantörer
11.06 Malt
11.060 Malt
11.060.01 Malt
11.060.02 Delar av framställningen av malt som utförs av
underleverantörer
11.07 Läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
11.070 Läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
11.070.01 Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller
smaksatt
11.070.02 Andra alkoholfria drycker
11.070.03 Delar av framställningen av mineralvatten och
läskedrycker som utförs av underleverantörer
12 Tobaksvaror
12.0 Tobaksvaror
12.00 Tobaksvaror
12.000 Tobaksvaror
12.000.01 Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller
tobaksersättning
12.000.02 Andra varor tillverkade av tobak eller
tobaksersättning; "homogeniserad"
eller "rekonstituerad" tobak; extrakter och essenser av tobak
12.000.03 Tobaksavfall
12.000.04 Delar av framställningen av tobaksvaror som utförs
av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
11 Dryckesvaruindustri
11.0 Dryckesvaruindustri
11.01 Spritdrycksindustri
11.010 Spritdrycksindustri
11.02 Vinindustri
11.020 Vinindustri
11.03 Cider- och annan fruktvinindustri
11.030 Cider- och annan fruktvinindustri
11.04 Industri för andra icke-destillerade jästa drycker
11.040 Industri för andra icke-destillerade jästa drycker
11.05 Ölbryggerier
11.050 Ölbryggerier
11.06 Mälterier
11.060 Mälterier
11.07 Mineralvatten- och läskedrycksindustri
11.070 Mineralvatten- och läskedrycksindustri
12 Tobaksindustri
12.0 Tobaksindustri
12.00 Tobaksindustri
12.000 Tobaksindustri

664 Livsmedel. Tillverkning.

15540000-5
15550000-8

Ostprodukter.
Blandade mejeriprodukter.

CPV 6003:
15000000-8

Livsmedel och drycker.

15600000-4

15100000-9
15110000-2
15120000-5
15130000-8

Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter.
Kött.
Ull, hudar och skinn från djur.
Köttvaror.

Spannmålsprodukter, stärkelse och
stärkelseprodukter.
Sädesprodukter.
Stärkelse och stärkelseprodukter; socker och
sockerprodukter.

15200000-0
15210000-3
15220000-6
15230000-9
15240000-2
15250000-5
15300000-1
15310000-4
15320000-7
15330000-0

15610000-7
15620000-0
15700000-5

Djurfoder.

Beredd och konserverad fisk.
Fiskfiléer, fisklever och rom.
Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk.
Torkad eller saltad fisk; fisk i saltlake; rökt fisk.
Fisk på burk samt annan beredd ell konserverad fisk.
Fisk och skaldjur.

15800000-6

Diverse livsmedel.

15810000-9

Brödprodukter, färska bakverk och kakor.

15820000-2

Skorpor och kex; bakverk och kakor med
konserveringsmedel.

Frukt, grönsaker och liknande produkter.
Potatis och potatisprodukter.
Frukt- och grönsaksjuicer.
Frukt och grönsaker.
och -massa.

15830000-5

Socker och liknande produkter.

15840000-8

Kakao: choklad och sötsaker.

15850000-1

Pastaprodukter.

15400000-2
15410000-5
15420000-8
15430000-1

Animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter.
Råa animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter.
Raffinerade oljor och fetter.
Matfetter.

15860000-4

Kaffe, te och liknande produkter.
Ingår i 663 Drycker, njutningsmedel.

15500000-3
15510000-6
15530000-2

Mejeriprodukter.
Mjölk och grädde.
Smör.

15870000-7
15871000-4

Smaktillsatser och kryddor.
Vinäger; såser; blandade smaktillsatser; senapspulver
och -mjöl; färdig senap.
Örter och kryddor.

15872000-1

15880000-0
15881000-7
15882000-4
15884000-8

Speciella näringsprodukter.
Homogeniserade livsmedel.
Dietprodukter.
Barnmat.

15890000-3
15891000-0
15892000-7
15893000-4
15894000-1
15895000-8
15896000-5
15897000-2
15898000-9
15899000-6

Diverse livsmedel e.t.k. och torrvaror.
Soppor och buljonger.
Grönsakssafter, vegetabiliska extrakt, peptiska
substanser och förtjockningsmedel.
Torrvaror.
Behandlade livsmedel.
Snabbmatsprodukter.
Djupfrysta livsmedel.
Konserverade livsmedel.
Jäst.
Bakpulver.

15900000-7

Drycker. Ingår i 663 Drycker, njutningsmedel.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DA 15
Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324.
Drycker till 663.
SSYK 96 Yrken:
7411 Slaktare, styckare m.fl.
7412 Bagare och konditorer
7413 Provsmakare och kvalitetsbedömare
8271 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning
8272 Maskinoperatörer, mejeri
8273 Maskinoperatörer, kvarnindustri
8274 Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri

8275 Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning
8276 Maskinoperatörer, sockerindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
10 Livsmedel
10.1 Hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter
10.11 Berett och hållbarhetsbehandlat kött
10.111 Kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar
10.111.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt;
hela, halva eller fjärdedels kroppar
10.111.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; hela, halva
eller fjärdedels kroppar
10.111.03 Kött av svin, färskt eller kylt
10.111.04 Kött av svin, fryst
10.111.05 Kött av får, färskt eller kylt
10.111.06 Kött av får, fryst
10.111.07 Kött av get, färskt eller kylt
10.111.08 Kött av get, fryst
10.111.09 Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt
10.111.10 Kött av häst och andra hästdjur, fryst
10.111.11 ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur,
svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda
10.111.12 Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller
fryst
10.111.13 Skinnull, otvättad ull (fetull), inklusive fårtvättad
skinnull
10.111.14 Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och
andra oxdjur samt av hästdjur

10.111.15 Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och
andra oxdjur samt av hästdjur
10.111.16 Oberedda hudar och skinn av får eller lamm
10.111.17 Oberedda hudar och skinn av getter och killingar
10.111.18 Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter eller
svin
10.111.19 Andra djurdelar, inte ätliga, inte beredda
10.111.20 Delar av tillverkningen av kreaturskött; hela, halva
eller fjärdedels kroppar, som utförs av underleverantörer
10.112 Kreaturskött, finstyckat
10.112.01 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt;
styckat till mindre än fjärdedels kroppar
10.112.02 Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; styckat till
mindre än fjärdedels kroppar
10.112.03 Kött av svin, färskt eller kylt; styckat till mindre än
fjärdedels kroppar
10.112.04 Kött av svin, fryst; styckat till mindre än fjärdedels
kroppar
10.112.05 Kött av får, färskt eller kylt; styckat till mindre än
fjärdedels kroppar
10.112.06 Kött av får, fryst; styckat till mindre än fjärdedels
kroppar
10.112.07 Kött av get; färskt eller kylt; styckat till mindre än
fjärdedels kroppar
10.112.08 Kött av get, fryst; styckat till mindre än fjärdedels
kroppar
10.112.09 Delar av tillverkningen av kreaturskött, finstyckat,
som utförs av underleverantörer
10.12 Berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött
10.120 Berett och hållbarhetsbehandlat fjäderfäkött
10.120.01 Kött av fjäderfä, färskt eller kylt

10.120.02 Kött av fjäderfä, fryst
10.120.03 Fett av fjäderfä
10.120.04 ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä
10.120.05 Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar
10.120.06 Delar av tillverkningen av fjäderfäkött m.m., färskt
och hållbarhetsbehandlat, som utförs av underleverantörer
10.13 Köttvaror
10.130 Köttvaror
10.130.01 Svinkött och styckningsdelar därav, rimmat, torkat
eller rökt (bacon och skinka)
10.130.02 Nötkött, rimmat, torkat eller rökt
10.130.03 Annat kött och ätliga slaktbiprodukter, rimmat, i
saltlake, torkat eller rökt (utom svin- och nötkött); ätligt mjöl av
kött eller slaktbiprodukter
10.130.04 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter
eller blod
10.130.05 Andra beredningar av kött, slaktbiprodukter eller blod,
utom färdigrätter av kött och slaktbiprodukter
10.130.06 Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar,
otjänliga som människoföda; grevar
10.130.07 Tillagning och andra beredningstjänster av övriga
köttvaror
10.130.08 Delar av tillverkningen av köttvaror som utförs av
underleverantörer
10.2 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och
blötdjur
10.20 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och
blötdjur
10.200 Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och
blötdjur

10.200.01 Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet),
färska eller kylda
10.200.02 Lever och rom av fisk, färsk eller kyld
10.200.03 Fisk, fryst
10.200.04 Fiskfiléer, frysta
10.200.05 Fiskkött (även hackat eller malet), fryst
10.200.06 Lever och rom av fisk, fryst
10.200.07 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte
rökta
10.200.08 Lever och rom av fisk, torkad, rökt, saltad eller i
saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
10.200.09 Fisk, torkad, saltad eller osaltad eller i saltlake
10.200.10 Fisk, även fiskfileÅLer, rökt
10.200.11 Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat
sätt, utom färdiga fiskrätter
10.200.12 Kaviar och kaviarersättning
10.200.13 Kräftdjur, frysta
10.200.14 Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake, rökta
10.200.15 Andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake, rökta
10.200.16 Kräftdjur, beredda eller hållbarhetsbehandlade på
annat sätt; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda
eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt
10.200.17 Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel
10.200.18 Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur
10.200.19 Tjänster avseende rökning och annan
hållbarhetsbehandling och beredning vid tillverkning av
fiskprodukter

10.200.20 Delar av tillverkningen av beredd och
hållbarhetsbehandlad fisk, kräftdjur och blötdjur som utförs av
underleverantörer
10.3 Beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och
köksväxter
10.31 Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis
10.310 Beredd och hållbarhetsbehandlad potatis
10.310.01 Potatis, beredd och fryst
10.310.02 Potatis, torkad, även i bitar eller skivad, men inte
vidare beredd
10.310.03 Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och
pelletar
10.310.04 Potatis, beredd eller hållbarhetsbehandlad
10.310.05 Industriella tjänster avseende tillagning och annan
beredning av potatis och potatisprodukter
10.310.06 Delar av tillverkningen av beredd och
hållbarhetsbehandlad potatis som utförs av underleverantörer
10.32 Frukt-, bär- och grönsakssaft
10.320 Frukt-, bär- och grönsakssaft
10.320.01 Tomatsaft
10.320.02 Apelsinsaft
10.320.03 Grapefruktsaft
10.320.04 Ananassaft
10.320.05 Druvsaft
10.320.06 äppelsaft
10.320.07 Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft
10.320.08 Annan frukt- och grönsakssaft
10.320.09 Delar av tillverkningen av frukt- och grönsakssaft som
utförs av underleverantörer

10.39 Andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär
och köksväxter
10.390 Andra beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär
och köksväxter
10.390.01 Köksväxter, frysta
10.390.02 Köksväxter, tillfälligt konserverade
10.390.03 Torkade köksväxter
10.390.04 Skurna och förpackade köksväxter och frukter
10.390.05 Bönor, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.390.06 ärter, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat
sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.390.07 Andra köksväxter (utom potatis), beredda eller
hållbarhetsbehandlade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter
10.390.08 Köksväxter (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra
ätliga växtdelar, beredda eller hållbarhetsbehandlade med ättika
eller ättiksyra
10.390.09 Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta
10.390.10 Sylter, frukt- och bärgeleÅLer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter
10.390.11 Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt
beredda
10.390.12 Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade,
olämpliga för direkt konsumtion
10.390.13 Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade frukter
och bär
10.390.14 Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt
vegetabiliska återstoder och biprodukter
10.390.15 Industriella tjänster avseende kokning och annan
bearbetning vid hållbarhetsbehandling av köksväxter

10.390.16 Delar av tillverkningen av andra beredda och
hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter som utförs av
underleverantörer
10.4 Vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
10.41 Oljor och fetter
10.410 Oljor och fetter
10.410.01 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och
talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
10.410.02 Fetter och oljor samt fraktioner av fetter eller oljor av
fisk och havsdäggdjur
10.410.03 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade
10.410.04 Sojabönolja, rå
10.410.05 Jordnötsolja, rå
10.410.06 Olivolja, rå
10.410.07 Solrosolja, rå
10.410.08 Bomullsfröolja, rå
10.410.09 Rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå
10.410.10 Palmolja, rå
10.410.11 Kokosolja, rå
10.410.12 övriga vegetabiliska oljor, råa
10.410.13 Bomullslinters
10.410.14 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning
av vegetabiliska fetter eller oljor
10.410.15 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl
av senapsfrön
10.410.16 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, raffinerade
men inte kemiskt modifierade

10.410.17 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, raffinerade
men inte kemiskt modifierade
10.410.18 Olivolja och fraktioner av denna olja, raffinerade men
inte kemiskt modifierade
10.410.19 Solrosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade
men inte kemiskt modifierade
10.410.20 Bomullsfröolja och fraktioner av denna olja,
raffinerade men inte kemiskt modifierade
10.410.21 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av
dessa oljor,raffinerade men inte kemiskt modifierade
10.410.22 Palmolja och fraktioner av denna olja, raffinerade
men inte kemiskt modifierade
10.410.23 Kokosolja och fraktioner av denna olja, raffinerade
men inte kemiskt modifierade
10.410.24 Andra oljor och fraktioner av dessa, raffinerade men
inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och
andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller
oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade
10.410.25 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
fraktioner av sådana fetter eller oljor, helt eller delvis hydrerade
eller omförestrade, men inte vidare bearbetade
10.410.26 Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider)
10.410.27 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta
oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller
vegetabiliska vaxer
10.410.28 Delar av framställningen av oljor och fetter som utförs
av underleverantörer
10.42 Margarin och liknande beredningar
10.420 Margarin och liknande beredningar
10.420.01 Margarin och liknande beredningar

10.420.02 Delar av tillverkningen av margarin och liknande
beredningar som utförs av underleverantörer
10.5 Mejeriprodukter och glass
10.51 Mejeriprodukter
10.511 Ost och ostmassa
10.511.01 Ost och ostmassa
10.511.02 Delar av tillverkningen av ost och ostmassa som
utförs av underleverantörer
10.519 Andra mejerivaror än ost
10.519.01 Behandlad mjölk i flytande form
10.519.02 Mjölk och grädde med en fetthalt av mer än 6
viktprocent, inte koncentrerad eller sötad
10.519.03 Skummjölkspulver
10.519.04 Helmjölkspulver
10.519.05 Smör och bredbara mejerivaror
10.519.06 Mjölk och grädde, koncentrerad eller med tillsats av
socker eller annat sötningsmedel, inte i fast form
10.519.07 Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller
grädde
10.519.08 Kasein
10.519.09 Mjölksocker och lösningar av mjölksocker
10.519.10 Vassle
10.519.11 övriga mejeriprodukter
10.519.12 Delar av framställningen av andra mejeriprodukter än
ost som utförs av underleverantörer
10.52 Glass
10.520 Glass
10.520.01 Glass
10.520.02 Delar av glasstillverkningen som utförs av
underleverantörer

10.6 Kvarnprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter
10.61 Kvarnprodukter
10.611 Mjöl
10.611.01 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och
råg
10.611.02 Finmalet mjöl av annan spannmål
10.611.03 Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål
10.611.04 Krossgryn och mjöl av vete
10.611.05 Krossgryn, grovt mjöl (inklusive fingryn) och pelletar
av annan spannmål
10.611.06 Delar av tillverkningen av mjöl som utförs av
underleverantörer
10.612 Frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar
av kvarnprodukter
10.612.01 Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)
10.612.02 Mixer för beredning av bakverk
10.612.03 Frukostflingor och andra produkter av spannmål
10.612.04 Ris, helt eller delvis slipat eller brutet
10.612.05 Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid
bearbetning av spannmål
10.612.06 Delar av tillverkningen av frukostflingor, mixar och
andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter som utförs av
underleverantörer
10.62 Stärkelse och stärkelseprodukter
10.620 Stärkelse och stärkelseprodukter
10.620.01 Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan
modifierad stärkelse
10.620.02 Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
10.620.03 Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap
och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och
andra lösningar av fruktsocker; invertsocker; socker och sirap

10.620.04 Majsolja
10.620.05 återstoder från stärkelseframställning och liknande
återstoder
10.620.06 Delar av framställningen av stärkelse och
stärkelseprodukter som utförs av underleverantörer
10.7 Bageri- och mjölprodukter
10.71 Bröd; färska bakverk
10.710 Bröd; färska bakverk
10.710.01 Mjukt matbröd
10.710.02 Färska bakverk
10.710.03 Delar av tillverkningen av färskt eller fryst bröd och
färska bakverk som utförs av underleverantörer
10.72 Knäckebröd, kex och hållbarhetsbehandlade bakverk
10.721 Knäckebröd
10.721.01 Knäckebröd
10.721.02 Delar av tillverkningen av knäckebröd som utförs av
underleverantörer
10.722 Kex och konserverade bakverk
10.722.01 Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter
10.722.02 Pepparkakor, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån
(wafers)
10.722.03 Andra torra eller hållbarhetsbehandlade bakverk
10.722.04 Delar av tillverkningen av kex och
hållbarhetsbehandlade bakverk som utförs av underleverantörer
10.73 Pastaprodukter
10.730 Pastaprodukter
10.730.01 Makaroner, nudlar och liknande pastaprodukter
10.730.02 Couscous
10.730.03 Delar av tillverkningen av pastaprodukter som utförs
av underleverantörer

10.8 Andra livsmedel
10.81 Socker
10.810 Socker
10.810.01 Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form
10.810.02 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor
eller kemiskt ren sackaros, i fast form, utan tillsats av
aromämnen eller färgämnen
10.810.03 Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor,
med tillsats av aromämnen eller färgämnen; lönnsocker samt
sirap och andra lösningar av lönnsocker
10.810.04 Melass
10.810.05 Betmassa, bagass och annat avfall från
sockerframställning
10.810.06 Delar av sockerframställningen som utförs av
underleverantörer
10.82 Kakao, choklad och sockerkonfektyrer
10.821 Sockerkonfektyrer
10.821.01 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte
innehållande kakao
10.821.02 Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar,
kanderade,
glaserade eller på liknande sätt beredda med socker
10.821.03 Delar av tillverkningen av sockerkonfektyrer som
utförs av underleverantörer
10.822 Kakao och chokladkonfektyrer
10.822.01 Kakaomassa, även avfettad
10.822.02 Kakaosmör, -fett och -olja
10.822.03 Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat
sötningsmedel
10.822.04 Kakaopulver med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel

10.822.05 Choklad och beredningar innehållande kakao (utom
sötat kakaopulver), löst förpackat
10.822.06 Choklad och beredningar innehållande kakao (utom
sötat kakaopulver), ej löst förpackat
10.822.07 Kakaoskal och annat kakaoavfall
10.822.08 Delar av tillverkningen av kakao- och
chokladkonfektyrer som utförs av underleverantörer
10.83 Kaffe och te
10.830 Kaffe och te
10.830.01 Kaffe, även rostat och koffeinfritt
10.830.02 Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av
kaffe eller kaffesurrogat; skal och hinnor av kaffe
10.830.03 Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och
delvis fermenterat te, löst förpackat i förpackningar innehållande
högst 3 kg
10.830.04 Extrakter, essenser och koncentrat av te eller mate
10.830.05 örtteer
10.830.06 Delar av framställningen av kaffe och te som utförs
av underleverantörer
10.84 Senap, ketchup, kryddor, såser och andra
smaksättningsmedel
10.840 Senap, ketchup, kryddor, såser och andra
smaksättningsmedel
10.840.01 ättika
10.840.02 Såser; blandningar för smaksättningsändamål;
senapspulver och
beredd senap
10.840.03 Peppar (Piper spp.), bearbetad
10.840.04 Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum
spp.), torkad, bearbetad
10.840.05 Kanel, bearbetad; andra bearbetade kryddor

10.840.06 Koksalt
10.840.07 Delar av framställningen av senap, ketchup, kryddor,
såser och andra smaksättningsmedel som utförs av
underleverantörer
10.85 Lagad mat och färdigrätter
10.850 Lagad mat och färdigrätter
10.850.01 Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter
eller blod
10.850.02 Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och
blötdjur
10.850.03 Lagad mat och färdigrätter av grönsaker
10.850.04 Beredda måltider eller rätter baserade på
pastaprodukter
10.850.05 Annan lagad mat eller färdigrätter (inklusive fryst
pizza)
10.850.06 Delar av tillverkningen av lagad mat och färdigrätter
som utförs av underleverantörer
10.86 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
10.860 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
10.860.01 Homogeniserade livsmedelspreparat inklusive
dietmat
10.860.02 Delar av tillverkningen av homogeniserade
livsmedelspreparat inklusive dietmat som utförs av
underleverantörer
10.89 Andra livsmedel
10.890 Andra livsmedel
10.890.01 Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning
av soppor eller buljonger
10.890.02 ägg utan skal samt äggula, färska eller
hållbarhetsbehandlade; ägg med skal, färska eller kokta;
äggalbumin

10.890.03 Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga
mikroorganismer, döda; beredda bakpulver
10.890.04 Extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa
vattendjur
10.890.05 Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem
och andra förtjockningsmedel
10.890.06 Diverse andra livsmedel
10.890.07 Delar av framställningen av övriga livsmedel som
utförs av underleverantörer
10.9 Beredda djurfoder
10.91 Beredda fodermedel
10.910 Beredda fodermedel
10.910.01 Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
10.910.02 Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
10.910.03 Delar av framställningen av beredda fodermedel som
utförs av underleverantörer
10.92 Mat till sällskapsdjur
10.920 Mat till sällskapsdjur
10.920.01 Mat till sällskapsdjur
10.920.02 Delar av tillverkningen av mat till sällskapsdjur som
utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
10 Livsmedelsindustri
10.1 Slakterier och köttvaruindustri
10.11 Kreatursslakterier, köttstyckerier
10.111 Kreatursslakterier
10.112 Köttstyckerier
10.12 Fjäderfäslakterier
10.120 Fjäderfäslakterier
10.13 Charkuterier och annan industri för köttvaror
10.130 Charkuterier och annan industri för köttvaror
10.2 Fiskberedningsindustri
10.20 Fiskberedningsindustri
10.200 Fiskberedningsindustri
10.3 Frukt-, bär- och grönsaksindustri
10.31 Potatisindustri
10.310 Potatisindustri
10.32 Juice- och saftindustri
10.320 Juice- och saftindustri
10.39 Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri
10.390 Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri
10.4 Olje- och fettvaruindustri
10.41 Industri för oljor och fetter
10.410 Industri för oljor och fetter
10.42 Matfettsindustri
10.420 Matfettsindustri
10.5 Mejerier och glassindustri

10.51 Mejerier
10.511 Ostindustri
10.519 Annan mejerivaruindustri
10.52 Glassindustri
10.520 Glassindustri
10.6 Kvarnprodukt- och stärkelseindustri
10.61 Kvarnproduktindustri
10.611 Kvarnar
10.612 Industri för frukostflingor, mixer och andra
livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
10.62 Stärkelseindustri
10.620 Stärkelseindustri
10.7 Industri för bageri- och mjölprodukter
10.71 Bagerier
10.710 Bagerier
10.72 Knäckebröds- och kexindustri
10.721 Knäckebrödsindustri
10.722 Industri för kex och konserverade bakverk
10.73 Industri för pastaprodukter
10.730 Industri för pastaprodukter
10.8 Annan livsmedelsindustri
10.81 Sockerindustri
10.810 Sockerindustri
10.82 Choklad- och konfektindustri
10.821 Sockerkonfektyrindustri
10.822 Choklad- och chokladkonfektyrindustri
10.83 Kaffe- och teindustri

10.830 Kaffe- och teindustri
10.84 Industri för senap, ketchup, kryddor och andra
smaksättningsmedel
10.840 Industri för senap, ketchup, kryddor och andra
smaksättningsmedel
10.85 Industri för lagad mat och färdigrätter
10.850 Industri för lagad mat och färdigrätter
10.86 Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive
dietmat
10.860 Industri för homogeniserade livsmedelspreparat
inklusive dietmat
10.89 Övrig livsmedelsindustri
10.890 Övrig livsmedelsindustri

665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax.
Tillverkning.

23300000-0

Petroleumprodukter och bränslen.
Raffinerade petroleumprodukter.
Lättoljor, mellanoljor och produkter av dessa.
Tungoljor och produkter av dessa.
Oljor och produkter av petroleum.
Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten, med
undantag för naturgas.
Diverse petroleumprodukter.

10.9 Industri för beredda djurfoder
10.91 Industri för beredda fodermedel
10.910 Industri för beredda fodermedel
10.92 Industri för mat till sällskapsdjur
10.920 Industri för mat till sällskapsdjur

24661000-5

Fetter och smörjmedel.

24662000-2

Modelleringsmassa.

CPV 6003:
23000000-7
23100000-8
23110000-1
23120000-4
23130000-7
23200000-9

SNI Antal arbetsställen 1998:
DF 23
Ind f stenkolsprodukter, raff, petroleumprod o
kärnbränsle 59. Kärnbränsle till 662.

SPIN 2007 varor och tjänster:
20.140.27 Oljor och andra produkter erhållna genom destillation
av högtemperaturtjära från stenkol samt liknande produkter
20.590.03 Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska
fetter och oljor; oätliga blandningar av animaliska eller
vegetabiliska fetter och oljor

20.590.05 Smörjmedel
20.590.06 Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel
för mineraloljor och liknande produkter
20.590.07 Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och
beredda flytande avisningsmede
23.999.02 Varor av asfalt eller liknande material
23.999.03 Bituminösa blandningar baserade på naturliga eller
konstgjorda stenmaterial och bitumen, naturasfalt eller liknande
som bindemedel
Se även område 662

SNI 2007 Näringsgrenar.

666 Glas och porslin, lergods, cement,
betong. Tillverkning.
CPV 6003:
26000000-8

Mineralprodukter av icke-metall.

26100000-9
26110000-2
26120000-5
26130000-8
26140000-1
26150000-4

Glas och glasprodukter.
Glas.
Planglas.
Ihåliga glasartiklar.
Glasfibrer.
Bearbetat glas.

26200000-0

26260000-8

Icke eldfast keramiskt gods och eldfasta keramiska
produkter.
Hushållsartiklar av keramik.
Keramiska isolatorer och isolationsarmatur.
Keramiskt gods för tekniskt bruk.
Diverse keramikföremål.
Keramiskt gods för jordbruk, trädgårdsskötsel och
transport eller paketering av varor.
Eldfast keramiskt gods.

26900000-7

Diverse icke-metalliska mineralprodukter.

28811100-1
28811200-2
28811300-3
28811400-4
28812000-7

Tegel.
Cement.
Keramik.
Väggmaterial av keramik,betong o d.
Diverse byggnadskonstruktioner.

26210000-3
26230000-9
26240000-2
26250000-5
26251000-2

28814000-1
28815000-8

Delar av keramik,betong o d.
Betong.
Byggnadsarmatur. Delar av keramik,betong o d.

28830000-9

Avloppshuvudledningar.Delar av keramik,betong o d.

28860000-8

Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande
föremål. Delar av keramik,betong o d.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DI 26
Jord- och stenvaruind 1774
SSYK 96 Yrken:
7321 Drejare m.fl.
7322 Glashyttearbetare m.fl.
7323 Glasgravörer
8130 Processoperatörer, glas och keramiska produkter
8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror

SPIN 2007 varor och tjänster:
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
23.1 Glas- och glasprodukter
23.11 Planglas
23.110 Planglas
23.110.01 Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte
bearbetat på annat sätt
23.110.02 Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte
bearbetat på annat sätt

23.110.03 Delar av framställningen av planglas som utförs av
underleverantörer
23.12 Format och bearbetat planglas
23.120 Format och bearbetat planglas
23.120.01 Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat,
borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat
23.120.02 Säkerhetsglas
23.120.03 Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas
23.120.04 Delar av tillverkningen av format och bearbetat
planglas som utförs av underleverantörer
23.13 Buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
23.130 Buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
23.130.01 Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom
ampuller; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av
glas
23.130.02 Dricksglas, utom av glaskeramiskt material
23.130.03 Glasvaror som används som bords-,köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller liknande
23.130.04 Glas till termosflaskor eller andra termoskärl
23.130.05 Tjänster avseende färdigbehandling av dricksglas
och andra bords och köksglasvaror
23.130.06 Tjänster avseende färdigbehandling av
glasförpackningar
23.130.07 Delar av tillverkningen av buteljer, glasförpackningar
och husgeråd av glas som utförs av underleverantörer
23.14 Glasfiber
23.140 Glasfiber
23.140.01 Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt
garn, av glasfiber
23.140.02 Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke
vävda produkter, av glasfiber

23.140.03 Delar av tillverkningen av glasfiber som utförs av
underleverantörer
23.19 Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
23.190 Andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
23.190.01 Glasmassa, glas i form av kulor (andra än
reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller rör, obearbetat
23.190.02 Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat
eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i
form av block, plattor eller liknande former
23.190.03 öppna glashöljen (inklusive kolvar och rör) till
elektriska lampor e.d. samt delar av glas till sådana höljen
23.190.04 Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt
bearbetade; glasglober och segment av glasglober för
tillverkning av sådana glas
23.190.05 Laboratorieartiklar samt hygieniska och
farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas
23.190.06 Delar till belysningsarmatur och andra
belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar o.d., av glas
23.190.07 Elektriska isolerdetaljer av glas
23.190.08 Diverse andra glasvaror
23.190.09 Tjänster avseende färdigbehandling av andra
glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
23.190.10 Delar av tillverkningen av andra glasvaror, inklusive
tekniska glasvaror, som utförs av underleverantörer
23.2 Eldfasta produkter
23.20 Eldfasta produkter
23.200 Eldfasta produkter
23.200.01 Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor
av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter

23.200.02 Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande
eldfasta keramiska byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller jordarter
23.200.03 Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk,
eldfast betong och liknande eldfasta beredningar
23.200.04 Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta
keramiska varor
23.200.05 Delar av tillverkningen av eldfasta produkter som
utförs av underleverantörer
23.3 Byggmaterial av lergods
23.31 Keramiska golv- och väggplattor
23.310 Keramiska golv- och väggplattor
23.310.01 Keramiska golv- och väggplattor
23.310.02 Delar av tillverkningen av keramiska golv- och
väggplattor som utförs av underleverantörer
23.32 Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
23.320 Murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
23.320.01 Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d. av keramiskt
material
23.320.02 Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder,
byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material
23.320.03 Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt
material
23.320.04 Delar av tillverkningen av murtegel, takpannor och
andra byggvaror av tegel som utförs av underleverantörer
23.4 Andra porslinsprodukter och keramiska produkter
23.41 Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23.410 Keramiska hushålls- och prydnadsartiklar

23.410.01 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt
toalettartiklar, av porslin
23.410.02 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt
toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin
23.410.03 Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt
material
23.410.04 Delar av tillverkningen av keramiska hushålls- och
prydnadsartiklar som utförs av underleverantörer
23.42 Sanitetsporslin
23.420 Sanitetsporslin
23.420.01 Sanitetsporslin
23.420.02 Delar av tillverkningen av sanitetsporslin som utförs
av underleverantörer
23.43 Keramiska isolatorer o.d.
23.430 Keramiska isolatorer o.d.
23.430.01 Elektriska isolatorer av keramiskt material;
isolerdetaljer av keramiskt material för elektriska maskiner,
apparater och utrustning
23.430.02 Delar av tillverkningen av keramiska isolatorer o.d.
som utförs av underleverantörer
23.44 Andra tekniska keramiska produkter
23.440 Andra tekniska keramiska produkter
23.440.01 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller
annat tekniskt bruk, av porslin
23.440.02 Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller
annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin
23.440.03 Delar av tillverkningen av andra tekniska keramiska
produkter som utförs av underleverantörer
23.49 Andra keramiska produkter
23.490 Andra keramiska produkter

23.490.01 Icke eldfasta keramiska produkter som används inom
lantbruket och för transport eller förpackning av varor
23.490.02 Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter
23.490.03 Delar av tillverkningen av andra keramiska produkter
som utförs av underleverantörer
23.5 Cement, kalk och gips
23.51 Cement
23.510 Cement
23.510.01 Cementklinker
23.510.02 Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och
liknande hydraulisk cement
23.510.03 Delar av cementtillverkningen som utförs av
underleverantörer
23.52 Kalk och gips
23.520 Kalk och gips
23.520.01 Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk
23.520.02 Gips
23.520.03 Bränd dolomit eller stampmassa av dolomit
23.520.04 Delar av tillverkningen av kalk och gips som utförs av
underleverantörer
23.6 Varor av betong, cement och gips
23.61 Betongvaror för byggändamål
23.610 Betongvaror för byggändamål
23.610.01 Takpannor, plattor, murstenar och liknande varor av
cement, betong eller konstgjord sten
23.610.02 Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för
byggnads- och anläggningsarbeten, av cement, betong eller
konstgjord sten
23.610.03 Monteringsfärdiga byggnader av betong

23.610.04 Delar av tillverkningen av betongvaror för
byggändamål som utförs av underleverantörer
23.62 Gipsvaror för byggändamål
23.620 Gipsvaror för byggändamål
23.620.01 Gipsvaror för byggändamål
23.620.02 Delar av tillverkningen av gipsvaror för byggändamål
som utförs av underleverantörer
23.63 Fabriksblandad betong
23.630 Fabriksblandad betong
23.630.01 Fabriksblandad betong
23.630.02 Delar av tillverkningen av fabriksblandad betong som
utförs av underleverantörer
23.64 Murbruk
23.640 Murbruk
23.640.01 Murbruk
23.640.02 Delar av tillverkningen av murbruk som utförs av
underleverantörer
23.65 Fibercement
23.650 Fibercement
23.650.01 Plattor, skivor, block och liknande varor av
vegetabiliska fibrer, halm eller avfall av trä, agglomererade med
mineraliskt bindemedel
23.650.02 Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.
23.650.03 Delar av tillverkningen av fibercementvaror som
utförs av underleverantörer
23.69 Andra varor av betong, gips och cement
23.690 Andra varor av betong, gips och cement
23.690.01 Diverse andra varor av gips eller blandningar på
basis av gips
23.690.02 Diverse andra varor av cement, betong eller
konstgjord sten

23.690.03 Delar av tillverkningen av andra varor av betong,
cement och gips som utförs av underleverantörer
23.99 övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23.991 Sten- och mineralull samt varor därav
23.991.01 Sten- och mineralull samt varor därav
23.991.02 Delar av tillverkningen av sten- och mineralull samt
varor därav som utförs av underleverantörer
23.999 Diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23.999.01 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av
asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar
eller av asbest; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d.,
omonterade
23.999.04 Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit;
preparat på basis av grafit eller annat kol, i form av halvfabrikat
23.999.05 Konstgjord korund
23.999.06 Diverse andra icke-metalliska mineraliska produkter
23.999.07 Delar av tillverkningen av övriga icke-metalliska
mineraliska produkter som utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
23.1 Glas- och glasvaruindustri
23.11 Planglasverk
23.110 Planglasverk
23.12 Industri för bearbetat planglas
23.120 Industri för bearbetat planglas
23.13 Industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av
glas

23.130 Industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av
glas
23.14 Glasfiberindustri
23.140 Glasfiberindustri
23.19 Annan glasvaruindustri
23.190 Annan glasvaruindustri
23.2 Industri för eldfasta keramiska produkter
23.20 Industri för eldfasta keramiska produkter
23.200 Industri för eldfasta keramiska produkter
23.3 Industri för byggmaterial av lergods
23.31 Industri för keramiska golv- och väggplattor
23.310 Industri för keramiska golv- och väggplattor
23.32 Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av
tegel
23.320 Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av
tegel
23.4 Industri för andra porslinsprodukter och keramiska
produkter
23.41 Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23.410 Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
23.42 Industri för keramiska sanitetsartiklar
23.420 Industri för keramiska sanitetsartiklar
23.43 Industri för keramiska isolatorer o.d.
23.430 Industri för keramiska isolatorer o.d.
23.44 Industri för andra tekniska keramiska produkter
23.440 Industri för andra tekniska keramiska produkter
23.49 Industri för andra keramiska produkter
23.490 Industri för andra keramiska produkter

23.5 Cement-, kalk- och gipsindustri
23.51 Cementindustri
23.510 Cementindustri
23.52 Kalk- och gipsindustri
23.520 Kalk- och gipsindustri
23.6 Betong-, cement- och gipsvaruindustri
23.61 Industri för byggnadsbetongvaror
23.610 Industri för byggnadsbetongvaror
23.62 Industri för byggvaror av gips
23.620 Industri för byggvaror av gips
23.63 Industri för fabriksblandad betong
23.630 Industri för fabriksblandad betong
23.64 Murbruksindustri
23.640 Murbruksindustri
23.65 Industri för fibercementvaror
23.650 Industri för fibercementvaror
23.69 Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri
23.690 Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri
23.99 Industri för övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23.991 Sten- och mineralullsindustri
23.999 Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska
produkter

667 Färger. Tillverkning.
CPV 6003:
24300000-7
24310000-0
24320000-3
24330000-6
24340000-9
24350000-2

Färger, fernissor, tryckfärg och mastix.
Färger.
Fernissor.
Bläck.
Mastix, spackel och kitt.
Lösningsmedel.

36800000-9

Hantverks- och konstmateriel.

28811400-4
Målarfärg och väggbeklädnadsmaterial.
Väggmaterial ingår i 666,674,676,677,678,679
SNI Antal arbetsställen 1998:
DG 24
Kemisk industri 930. Del om färgindustri..
SSYK 96 Yrken:
8223 Maskinoperatörer, ytbehandling

SPIN 2007 varor och tjänster:
20.12 Färgämnen
20.120 Färgämnen
20.120.01 Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid
20.120.02 Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och
koppar
20.120.03 Oxider, peroxider och hydroxider av andra metaller

20.120.04 Syntetiska organiska färgämnen av vegetabiliskt
ursprung och preparat på basis av sådana färgämnen;
syntetiska organiska produkter av sådana slag som används
som optiska vitmedel eller som luminoforer; substratpigment
och preparat på basis av substratpigment
20.120.05 Garvämnesextrakt av vegetabiliskt ursprung;
garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat
av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt
ursprung
20.120.06 Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska
garvämnen; garvningspreparat; enzymatiska garveripreparat
20.120.07 Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådana
slag som används som luminoforer
20.120.08 Delar av tillverkningen av färgämnen som utförs av
underleverantörer
20.590.04 Bläck, tusch och liknande färger
20.3 Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt
tätnings- och utfyllningsmedel
20.30 Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt
tätnings- och utfyllningsmedel
20.300 Lacker och andra målningsfärger, tryckfärger samt
tätnings- och utfyllningsmedel
20.300.01 Lacker och andra målningsfärger på basis av akryleller vinylpolymerer, lösta i vattenhaltigt medium
20.300.02 Lacker och andra målningsfärger på basis av
polyestrar, akryl- eller vinylpolymerer, lösta i icke vattenhaltigt
medium; lösningar

20.300.03 Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda
färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande
lysterfärger och liknande preparat; fritta
20.300.04 Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ
20.300.05 Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger,
hobbyfärger och liknande färger
20.300.06 Tryckfärger
20.300.07 Delar av tillverkningen av färg, lack, tryckfärg m.m.
som utförs avunderleverantörer

668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisktekniska artiklar. Tillverkning.
CPV 6003:
24400000-8
24410000-1
24420000-4
24430000-7

SNI 2007 Näringsgrenar.
20.12 Industri för färgämnen
20.120 Industri för färgämnen

24440000-0
24450000-3

20.3 Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.
20.30 Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.
20.300 Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.

24460000-6
24470000-9
24490000-5
24491000-2
24492000-9
24493000-6
24494000-3
24495000-0
24496000-7
24497000-4
24498000-1
24498100-2

Läkemedel.
Läkemedel för matsmältningsorgan och
ämnesomsättning.
Läkemedel för blod, blodbildande organ samt hjärta
och kretslopp.
Hudläkemedel och läkemedel som verkar på
rörelseapparaten.
Läkemedel som verkar på urin- och könsorgan;
hormoner.
Antiinfektiva medel för systemiskt bruk, vacciner,
cytostatika/cytotoxiska medel, samt
immunmodulerande medel.
Läkemedel som verkar på nervsystemet och
sinnesorganen.
Läkemedel som verkar på andningsorganen.
Varia.
Antiparasitära, insektsdödande o repellerande medel.
Farmaceutiska lösningar.
Övriga terapeutiska medel.
Diagnostiska medel.
Övriga icke-terapeutiska medel.
Reagens och kontrastmedel.
Läkemedelsberedningar utom förbrukningsartiklar
för tandvård.
Kliniska produkter.
Mikrobiologiska kulturer.

24500000-9
polermedel,
24510000-2
24520000-5
24620000-6
24630000-9
24640000-2
24650000-5

Glycerol, tvål, tvättmedel, rengörings- och
doft- och toalettmedel.
Glycerol. (Tvätt-och rengöringsmedel)
Parfymer och toalettartiklar.
Lim.
Eteriska oljor.
Fotokemikalier.
Oinspelade media.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DG 24
Kemisk industri 930. Delar om läkemedelsindustri
och tvättmedels-och toalettmedelsindustri mm
SSYK 96 Yrken:
8221 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk
industri
8224 Maskinoperatörer, fotografiska produkter
8229 Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri

SPIN 2007 varor och tjänster:
20.4 Tvål och såpa, rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
20.41 Tvål och såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och
polermedel
20.410 Tvål och såpa, tvättmedel, rengöringsmedel och
polermedel
20.410.01 Glycerol
20.410.02 Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa
20.410.03 Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och
preparat avsedda att användas som tvål; papper, vadd, filt och

bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål,
såpa eller annat rengöringsmedel
20.410.04 Rengöringsmedel och tvättmedel
20.410.05 Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel
20.410.06 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer
20.410.07 Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv,
karosserier, glas eller metall
20.410.08 Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
20.410.09 Delar av tillverkningen av tvål, såpa, tvättmedel,
rengöringsmedel och polermedel som utförs av
underleverantörer
20.42 Parfymeringsmedel och toalettartiklar
20.420 Parfymeringsmedel och toalettartiklar
20.420.01 Parfymer och luktvatten
20.420.02 Preparat för läpp- och ögonmakeup
20.420.03 Preparat för manikyr eller pedikyr
20.420.04 Puder
20.420.05 Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller
hudvård (inklusive solskyddsmedel)
20.420.06 Hårschampo, hårsprayer, preparat för
hårpermanentning
20.420.07 övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel
20.420.08 Preparat för mun- eller tandhygien (inklusive pastor
och pulver för fästande av tandproteser), tandtråd
20.420.09 Preparat avsedda att användas före, vid eller efter
rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat,
hårborttagningsmedel samt diverse andra parfymeringsmedel,
kosmetiska preparat ochtoalettartiklar
20.420.10 Delar av tillverkningen av parfymer och toalettartiklar
som utförs av underleverantörer
20.52 Lim och klister

20.520 Lim och klister
20.520.01 Lim och klister
20.520.02 Delar av tillverkningen av lim och klister som utförs
av underleverantörer
20.53 Eteriska oljor
20.530 Eteriska oljor
20.530.01 Eteriska oljor
20.530.02 Delar av tillverkningen av eteriska oljor som utförs av
underleverantörer
20.59 övriga kemiska produkter
20.590 övriga kemiska produkter
20.590.01 Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar
bildframställning, ljuskänslig, oexponerad; fotografiskt papper
20.590.02 Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra
kemiska preparat för fotografiskt bruk
20.590.08 Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av
dessa; hudpulver
21 Farmaceutiska basprodukter och läkemedel
21.1 Farmaceutiska basprodukter
21.10 Farmaceutiska basprodukter
21.100 Farmaceutiska basprodukter
21.100.01 Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av
sådana syror
21.100.02 Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och
glutaminsyra; kvaternära
ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider;
amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar
21.100.03 Diverse andra laktoner; heterocykliska föreningar
med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke
kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en
icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem,

inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av hydantoin
21.100.04 Sulfonamider
21.100.05 Andra sockerarter, kemiskt rena; sockeretrar och
sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar
21.100.06 Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen
21.100.07 Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider
använda främst som hormoner
21.100.08 Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av sådana ämnen
21.100.09 Antibiotika
21.100.10 Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av
körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från
människor eller djur
21.100.11 Delar av tillverkningen av farmaceutiska basprodukter
som utförs av underleverantörer
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter
21.20 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter
21.200 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter
21.200.01 Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra
antibiotika
21.200.02 Läkemedel innehållande hormoner men inte
innehållande antibiotika
21.200.03 Läkemedel innehållande alkaloider eller
alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller antibiotika
21.200.04 Immunsera och vacciner
21.200.05 Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller
spermiedödande ämnen
21.200.06 Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska
produkter

21.200.07 Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar,
etuier o.d. med utrustning för första förband
21.200.08 Delar av läkemedelstillverkningen som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
20.4 Industri för rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
20.41 Tvättmedelsindustri
20.410 Tvättmedelsindustri
20.42 Parfym- och toalettartikelsindustri
20.420 Parfym- och toalettartikelsindustri
20.5 Annan kemisk industri
20.52 Limindustri
20.520 Limindustri
20.53 Industri för eteriska oljor
20.530 Industri för eteriska oljor
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
21.1 Industri för farmaceutiska basprodukter
21.10 Industri för farmaceutiska basprodukter
21.100 Industri för farmaceutiska basprodukter
21.2 Läkemedelsindustri
21.20 Läkemedelsindustri
21.200 Läkemedelsindustri

669 Metaller od. Tillverkning.
CPV 6003:
27000000-5

Basmetaller och tillhörande produkter.

27100000-6
27110000-9
27120000-2
27130000-5
27140000-8
27150000-1
27190000-3

Basmetaller.
Tackjärn och stål.
Tackor av legerat stål.
Kolstålsprodukter.
Stavar och stänger.
Byggmaterial för järnvägsspår.
Slagg, krats, järnspill och -skrot.

27200000-7

Rör.

27300000-8

Produkter av järn och stål.

27400000-9

Ädelmetaller och metaller pläterade med ädelmetall.

27500000-0
27510000-3
27520000-6
27530000-9

Aluminium och aluminiumprodukter.
Obearbetat aluminium.
Aluminiumprodukter.
Avfall och skrot av aluminium.

27600000-1
27610000-4
27620000-7
27630000-0

Produkter av bly, zink och tenn.
Bly, zink och tenn.
Halvfabrikat av bly, zink eller tenn.
Avfall och skrot av bly, zink eller tenn.

27700000-2
27710000-5

Kopparprodukter.
Obearbetad koppar.

27720000-8
27730000-1

Halvfabrikat av koppar.
Avfall och skrot av koppar.

27800000-3
27810000-6
27820000-9
27830000-2

Produkter av icke-järnmetall.
Obearbetat nickel.
Nickelprodukter.
Avfall och skrot av nickel.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DJ 27
Stål- och metallverk 384
SSYK 96 Yrken:
7211 Gjutare
8121 Ugnsoperatörer m.fl.
8122 Valsverksoperatörer
8123 Värmebehandlingsoperatörer
8124 Tråddragare m.fl.
8125 Gjuterioperatörer

SPIN 2007 varor och tjänster:
24 Metaller
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar
24.10 Järn och stål samt ferrolegeringar
24.100 Järn och stål samt ferrolegeringar
24.100.01 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra
obearbetade former
24.100.02 Ferrolegeringar
24.100.03 Produkter erhållna genom direkt reduktion av
järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade

produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i
liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94
viktprocent, i oregelbundna stycken, pelletar eller liknande
former
24.100.04 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn eller stål
24.100.05 Olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade
former samt halvfärdiga produkter av olegerat stål
24.100.06 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade
former samt halvfärdiga produkter av rostfritt stål
24.100.07 Annat legerat stål i form av göt eller i andra
obearbetade former samt halvfärdiga produkter av annat legerat
stål
24.100.08 Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare
bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av minst 600
mm
24.100.09 Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare
bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av mindre än
600 mm
24.100.10 Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare
bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av minst 600
mm
24.100.11 Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare
bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av mindre än
600 mm
24.100.12 Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte
vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av minst
600 mm
24.100.13 Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte
vidare bearbetade efter varmvalsningen, med en bredd av
mindre än 600 mm (utom produkter av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål)

24.100.14 Valsade platta produkter av olegerat stål, inte vidare
bearbetade efter kallvalsningen, med en bredd av minst 600
mm
24.100.15 Valsade platta produkter av rostfritt stål, inte vidare
bearbetade efter kallvalsningen, med en bredd av minst 600
mm
24.100.16 Valsade platta produkter av annat legerat stål, inte
vidare bearbetade efter kallvalsningen, med en bredd av minst
600 mm
24.100.17 Valsade platta produkter av olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
24.100.18 Valsade platta produkter av annat legerat stål, med
en bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt
metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
24.100.19 Valsade platta produkter av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm
24.100.20 Valsade platta produkter av kisellegerat stål för
elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm
24.100.21 Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd
av mindre än 600 mm
24.100.22 Stång av olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet
upprullade ringar
24.100.23 Annan stång av stål, smidd, varmvalsad, varmdragen
eller strängpressad, även vriden efter valsningen men inte
vidare bearbetad
24.100.24 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet
upprullade ringar
24.100.25 Annan stång av rostfritt stål, smidd, varmvalsad,
varmdragen eller strängpressad, även vriden efter valsningen
men inte vidare bearbetad

24.100.26 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i
oregelbundet upprullade ringar
24.100.27 Annan stång av annat legerat stål, smidd,
varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, även vriden efter
valsningen men inte vidare bearbetad
24.100.28 Ihåligt borrstål
24.100.29 öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller
strängpressade men inte vidare bearbetade, av olegerat stål
24.100.30 öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller
strängpressade men inte vidare bearbetade, av rostfritt stål
24.100.31 öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller
strängpressade men inte vidare bearbetade, av annat legerat
stål
24.100.32 Spont och svetsade öppna profiler av stål
24.100.33 Banbyggnadsmateriel av stål för järnvägar eller
spårvägar
24.100.34 Delar av framställningen av järn och stål samt
ferrolegeringar som utförs av underleverantörer
24.2 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
24.20 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
24.200 Rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
24.200.01 Rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar (pipelines), sömlösa, av stål
24.200.02 Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som
används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av stål
24.200.03 Andra slags rör, med runt tvärsnitt, av stål
24.200.04 Rör med annat än runt tvärsnitt och ihåliga profiler, av
stål

24.200.05 Rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar (pipelines), svetsade, med en ytterdiameter av
mer än 406,4 mm, av stål
24.200.06 Foderrör och borrör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas, svetsade, av stål, med en yttre
diameter av mer än 406,4 mm
24.200.07 Andra rör med runt tvärsnitt, svetsade, med en
ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål
24.200.08 Andra rör av stål med runt tvärsnitt, t.ex. hopböjda
utan fogning eller nitade, med en yttre diameter av mer än 406,4
mm
24.200.09 Rör av sådana slag som används till olje- eller
gasledningar (pipelines), svetsade, med en ytterdiameter
mindre eller lika med 406,4 mm, av stål
24.200.10 Foderrör och borrör, av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas, svetsade, av stål, med en yttre
diameter mindre än eller lika med 406,4 mm
24.200.11 Andra rör med runt tvärsnitt, svetsade, med en
ytterdiameter mindre eller lika med 406,4 mm, av stål
24.200.12 Rör med annat än runt tvärsnitt, svetsade, av stål,
med en yttre diameter mindre än eller lika med 406,4 mm
24.200.13 Andra rör av stål, t.ex. hopböjda utan fogning eller
nitade, med en yttre diameter mindre än eller lika med 406,4mm
24.200.14 Rördelar av annat stål än gjutstål
24.200.15 Delar av tillverkningen av rör, ihåliga profiler och
tillbehör av stål som utförs av underleverantörer
24.3 Andra produkter av primärbearbetat stål
24.31 Kalldragna stänger
24.310 Kalldragna stänger

24.310.01 Kalldragna stänger och massiva profiler av olegerat
stål
24.310.02 Kalldragna stänger och massiva profiler av annat
legerat stål än rostfritt stål
24.310.03 Kalldragna stänger och massiva profiler av rostfritt
stål
24.310.04 Delar av tillverkningen av kalldragna stänger som
utförs av underleverantörer
24.32 Kallvalsade stålband
24.320 Kallvalsade stålband
24.320.01 Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en
bredd av mindre än 600 mm
24.320.02 Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med
en bredd av mindre än 600 mm
24.320.03 Delar av tillverkningen av kallvalsade stålband som
utförs av underleverantörer
24.33 Produkter av stål som tillformats eller färdigbehandlats i
kallt tillstånd
24.330 Produkter av stål som tillformats eller färdigbehandlats i
kallt tillstånd
24.330.01 öppna profiler av olegerat stål som tillformats eller
färdigbehandlats i kallt tillstånd
24.330.02 öppna profiler av rostfritt stål som tillformats eller
färdigbehandlats i kallt tillstånd
24.330.03 Profilerad plåt av olegerat stål
24.330.04 Sandwichpaneler av överdragen stålplåt
24.330.05 Delar av tillverkningen av produkter som tillformats
eller färdigbehandlats i kallt tillstånd som utförs av
underleverantörer
24.34 Kalldragen tråd av stål

24.340 Kalldragen tråd av stål
24.340.01 Kalldragen tråd av olegerat stål
24.340.02 Kalldragen tråd av rostfritt stål
24.340.03 Kalldragen tråd av annat legerat stål
24.340.04 Delar av tillverkningen av kalldragen tråd som utförs
av underleverantörer
24.4 Andra metaller än järn
24.41 ädelmetaller
24.410 ädelmetaller
24.410.01 Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i
pulver
24.410.02 Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller i
pulver
24.410.03 Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller
pulver
24.410.04 Oädel metall eller silver, med plätering av guld,
obearbetad eller i form av halvfabrikat
24.410.05 Oädel metall med plätering av silver och oädel metall,
silver eller guld med plätering av platina, obearbetad eller i form
av halvfabrikat
24.410.06 Delar av framställningen av ädelmetaller som utförs
av underleverantörer
24.42 Aluminium
24.420 Aluminium
24.420.01 Aluminium i obearbetad form
24.420.02 Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund
24.420.03 Pulver och fjäll av aluminium
24.420.04 Stång och profiler av aluminium
24.420.05 Aluminiumtråd

24.420.06 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer
än 0,2 mm
24.420.07 Folier av aluminium, med en tjocklek av högst 0,2mm
24.420.08 Rör och rördelar av aluminium
24.420.09 Delar av aluminiumframställningen som utförs av
underleverantörer
24.43 Bly, zink och tenn
24.430 Bly, zink och tenn
24.430.01 Bly i obearbetad form
24.430.02 Zink i obearbetad form
24.430.03 Tenn i obearbetad form
24.430.04 Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
24.430.05 Stoft, pulver och fjäll av zink
24.430.06 Stång, profiler och tråd av zink; plåt, band och folier
av zink
24.430.07 Stång, profiler och tråd av tenn
24.430.08 Delar av framställningen av bly, zink och tenn som
utförs av underleverantörer
24.44 Koppar
24.440 Koppar
24.440.01 Kopparskärsten; cementkoppar
24.440.02 Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk
raffinering
24.440.03 Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad
form; kopparförlegeringar
24.440.04 Pulver och fjäll av koppar
24.440.05 Stång och profiler av koppar
24.440.06 Koppartråd
24.440.07 Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än
0,15 mm
24.440.08 Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm

24.440.09 Rör och rördelar av koppar
24.440.10 Delar av kopparframställningen som utförs av
underleverantörer
24.45 Andra metaller
24.450 Andra metaller
24.450.01 Nickel i obearbetad form
24.450.02 Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra
mellanprodukter vid framställning av nickel
24.450.03 Pulver och fjäll av nickel
24.450.04 Stång, profiler och tråd av nickel
24.450.05 Plåt, band och folier av nickel
24.450.06 Rör och rördelar av nickel
24.450.07 Andra icke järnhaltiga metaller och produkter av
andra icke järnhaltiga metaller; kermeter; aska och återstoder,
innehållande metaller eller metallföreningar
24.450.08 Delar av framställningen av andra metaller som utförs
av underleverantörer
24.46 Kärnbränslematerial
24.460 Kärnbränslematerial
24.460.01 Naturligt uran och föreningar av naturligt uran;
legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska
produkter samt blandningar, innehållande naturligt uran eller
föreningar av naturligt uran
24.460.02 Delar av framställningen av kärnbränslematerial som
utförs av underleverantörer
24.5 Tjänster avseende gjutning av metall
24.51 Tjänster avseende gjutning av järn
24.510 Tjänster avseende gjutning av järn
24.510.01 Tjänster avseende gjutning av aducerjärn

24.510.02 Tjänster avseende gjutning av segjärn (sfäroidal
grafit)
24.510.03 Tjänster avseende gjutning av gråjärn
24.510.04 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn
24.510.05 Rördelar av gjutjärn
24.510.06 Delar av gjutningen av järn som utförs av
underleverantörer
24.52 Tjänster avseende gjutning av stål
24.520 Tjänster avseende gjutning av stål
24.520.01 Tjänster avseende gjutning av stål
24.520.02 Rör av centrifugalgjutet stål
24.520.03 Rördelar av gjutstål
24.53 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller
24.530 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller
24.530.00 Tjänster avseende gjutning av lättmetaller
24.54 Tjänster avseende gjutning av andra metaller
24.540 Tjänster avseende gjutning av andra metaller
24.540.00 Tjänster avseende gjutning av andra metaller

SNI 2007 Näringsgrenar.
24 Stål- och metallverk
24.1 Järn- och stålverk
24.10 Järn- och stålverk
24.100 Järn- och stålverk
24.2 Industri för stålrör
24.20 Industri för stålrör
24.200 Industri för stålrör
24.3 Industri för annan primärbearbetning av järn och stål
24.31 Kalldragerier för stålstång

24.310 Kalldragerier för stålstång
24.32 Kallvalsverk för stålband
24.320 Kallvalsverk för stålband
24.33 Industri för kallformning av stål
24.330 Industri för kallformning av stål
24.34 Dragerier för ståltråd
24.340 Dragerier för ståltråd
24.4 Metallverk för andra metaller än järn
24.41 Ädelmetallverk
24.410 Ädelmetallverk
24.42 Aluminiumverk
24.420 Aluminiumverk
24.43 Metallverk för bly, zink och tenn
24.430 Metallverk för bly, zink och tenn
24.44 Kopparverk
24.440 Kopparverk
24.45 Andra metallverk
24.450 Andra metallverk
24.46 Kärnbränsleindustri
24.460 Kärnbränsleindustri
24.5 Järn- och metallgjuterier
24.51 Järngjuterier
24.510 Järngjuterier
24.52 Stålgjuterier
24.520 Stålgjuterier
24.53 Lättmetallgjuterier
24.530 Lättmetallgjuterier
24.54 Andra metallgjuterier
24.540 Andra metallgjuterier

67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt.
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror.
672 Enkla metallvaror av järn o stål.
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn.
674 Trävaror .
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror .
677 Garn, tråd, textilier.
678 Plast- och gummivaror.
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror

SUN 2000 Utbildningar:
Se även område 62.
543c Trätekniskt arbete
543d Pappersmasse- och papperstillverkning
543f Tillverkning av plast och gummiprodukter
543x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material
Industritekniskt arbete; trä 543 c
Sågverksteknik 543 c
Trätekniskt arbete 543 c
Yrkesteknisk högskoleutb; sågverk 543 c
Yrkesteknisk högskoleutb; träteknik 543 c
Möbelsnickeri 543 c. Till 68.
Papperstillverkning 543 d
Gummi, tillverkning 543 f
Plaster, tillverkning 543 f
544c Gruv- och järnbruksarbete. Järnbruk till 66.

544x Annan utbildning inom berg- och mineralteknik
Verkstadstekniskt arbete; järnbruksyrken 544 c. Till 66.
Bygg o anläggningsteknik; bergteknik 544 c

671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror.
Tillverkning.
CPV 6003:
36200000-3
36210000-6
36220000-9

Smycken och liknande artiklar.
Mynt och medaljer.
Smycken (varor).

50810000-6

Lagning av smycken.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DJ 28
Industri f metallvaror utom maskiner o
apparater 9 671. Del om ädelvaror.
G 52730 Reparationsverkstäder för ur och
guldsmedsvaror 145. Rep av ur till 681.
SSYK 96 Yrken:
7313 Guld- och silversmeder

SPIN 2007 varor och tjänster:
32.1 Smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
32.11 Mynt
32.110 Mynt
32.110.01 Mynt
32.110.02 Delar av mynttillverkningen som utförs av
underleverantörer
32.12 Smycken, guld- och silversmedsvaror

32.120 Smycken, guld- och silversmedsvaror
32.120.01 Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar,
inklusive syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade men inte
infattade
32.120.02 Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av
naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar
32.120.03 Bijouterivaror av ädel metall och delar till sådana
varor; guldsmedsvaror och delar till sådana varor
32.120.04 Andra varor av ädel metall; varor bestående av
naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar
32.120.05 Delar av tillverkningen av smycken och guld- och
silversmedsvaror som utförs av underleverantörer
32.13 Bijouterivaror av oädel metall
32.130 Bijouterivaror av oädel metall
32.130.01 Bijouterivaror av oädel metall
32.130.02 Delar av tillverkningen av bijouterivaror av oädel
metall som utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
32 Annan tillverkningsindustri
32.1 Industri för smycken, guld- och silversmedsvaror samt
bijouterier
32.11 Myntindustri
32.110 Myntindustri
32.12 Industri för smycken och andra guld-och silversmedsvaror
32.120 Industri för smycken och andra guld- och
silversmedsvaror
32.13 Bijouteriindustri
32.130 Bijouteriindustri

672 Enkla metallvaror av järn o stål .
673 Enkla föremål av metaller, ej
ädelmetall, ej järn. Tillverkning.
CPV 6003:
28000000-2

Industriframställda produkter och material.

28100000-3

Material för metallkonstruktioner.

28110000-6
28111000-3
28112000-0
28112100-1
28112200-2
28112300-3
28112400-4

Metallkonstruktioner och konstruktionsdelar.
Monteringshus.
Metallkonstruktioner och delar till dessa utom
prefabricerade byggnader.
Järn- eller stålbroar.
Torn, fackverksmaster, lyftkranar och ledningsmaster
Järn-, stål- eller aluminiumkonstruktioner samt delar.
Sponter.

28120000-9
28121000-6
28122000-3

Metallbyggnadsarbeten.
Fönster och liknande föremål.
Fönster, dörrar och liknande föremål.

28200000-4

Tankar, reservoarer och behållare av metall;
värmeledningselement och centralvärmepannor.
Tankar, reservoarer, behållare och tryckkärl av
metall.
Värmeledningselement och centralvärmepannor samt
delar.

28210000-7
28220000-0

28300000-5
28400000-6
28410000-9
28420000-2
28500000-7
28510000-0
28520000-3
28521000-0
28522000-7
28524000-1
28525000-8
28526000-5
28527000-2
28527100-3
28527200-4
28527300-5
28527400-6
28527700-9
28527800-0
28527900-1
28528000-9
28530000-6
28540000-9
28550000-2
28560000-5
28570000-8
28580000-1

Kärnreaktorer och delar till dessa.
Kabel, lina och tillhörande produkter.
Metalltrådsprodukter.
Kabel och tillhörande produkter.
Industriframställda metallprodukter och tillhörande
föremål.
Badrums- och köksartiklar av metall.
Metallvaror.
Armerade eller förstärkta kassaskåp och dörrar.
Brevkorgar, kontorsmateriel eller
skrivbordsutrustning.
Statyetter, prydnadsföremål; foto- eller tavelramar
samt speglar.
Hakar och hyskor.
Fartygspropellrar.
Diverse metallartiklar.
Ringklockor.
Stegar.
Godshanteringsutrustning.
Skyltar och liknande föremål.
Gatubrunnselement.
Ankare.
Galvaniska anoder.
Svärd.
Pansarbeklädnad.
Lager.
Olegerat stål.
Stämpor och gruvstöttor.
Gjutjärnsprodukter.
Diverse brandskyddsutrustning.

28600000-8
28700000-9

Bestick, verktyg, lås, nycklar och gångjärn.
Fästen, kedjor och fjädrar.

28800000-0
28810000-3
28820000-6
28830000-9
28840000-2
28850000-5
28860000-8

Konstruktionsmaterial och tillhörande föremål.
Konstruktionsmaterial.
Vägutrustning.
Avloppshuvudledningar. Av metall.
Stålprodukter.
Borrör och foderrör för olja.
Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande
föremål. Av metall.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DJ 28
Industri f metallvaror utom maskiner o
apparater 9 671. Utom ädelvaror.
SSYK 96 Yrken:
Kan gälla även andra områden:
7221 Smeder
7222 Verktygsmakare m.fl.
7223 Verktygsuppsättare
7224 Slipare m.fl.
8211 Verktygsmaskinoperatörer
8283 Montörer, metall-,( gummi- och plast)produkter

SPIN 2007 varor och tjänster:
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater
25.1 Byggnadsmetallvaror

25.11 Metallstommar och delar därav
25.110 Metallstommar och delar därav
25.110.01 Monteringsfärdiga byggnader av metall
25.110.02 Broar och brosektioner av järn eller stål
25.110.03 Torn och fackverksmaster av järn eller stål
25.110.04 Andra metallstommar och delar därav, plåt, stång,
profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
25.110.05 Delar av tillverkningen av metallstommar och delar
därav som utförs av underleverantörer
25.12 Dörrar och fönster av metall
25.120 Dörrar och fönster av metall
25.120.01 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt
dörrtrösklar av metall
25.120.02 Delar av tillverkningen av dörrar och fönster av metall
som utförs av underleverantörer
25.2 Cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25.21 Radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.210 Radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.210.01 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med
elektrisk uppvärmningsanordning, av järn eller stål
25.210.02 Pannor för centraluppvärmning, för produktion av
varmvatten eller lågtrycksånga
25.210.03 Delar till värmepannor för centraluppvärmning
25.210.04 Delar av tillverkningen av radiatorer och pannor för
centraluppvärmning som utförs av underleverantörer
25.29 Andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
25.290 Andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av
metall
25.290.01 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare (andra
än för komprimerad eller till vätska förtätad gas) av järn, stål

eller aluminium, med en rymd av mer än 300 l, inte försedda
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller
avkylning
25.290.02 Metallbehållare för komprimerad eller till vätska
förtätad gas
25.290.03 Delar av tillverkningen av cisterner, tankar, kar och
andra behållare av metall som utförs av underleverantörer
25.3 ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning
25.30 ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning
25.300 ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning
25.300.01 ångpannor och andra ånggeneratorer;
hetvattenpannor
25.300.02 Hjälpapparater för användning tillsammans med
ånggeneratorer; kondensorer för ångmaskiner
25.300.03 Delar till ånggeneratorer
25.300.04 Kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer
25.300.05 Delar av kärnreaktorer, exkl. isotopseparatorer
25.300.06 Delar av tillverkningen av ånggeneratorer utom
pannor för centraluppvärmning som utförs av underleverantörer
25.4 Vapen och ammunition
25.40 Vapen och ammunition
25.400 Vapen och ammunition
25.400.01 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler
och liknande
25.400.02 Revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och
liknande artiklar

25.400.03 Bomber, robotprojektiler och liknande
krigsammunition; annan ammunition (inklusive patroner) och
projektiler samt delar till sådana
25.400.04 Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen
25.400.05 Delar av tillverkningen av vapen och ammunition som
utförs av underleverantörer
25.5 Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och
valsning av metall; pulvermetallurgi
25.50 Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och
valsning avmetall; pulvermetallurgi
25.500 Tjänster avseende smidning, pressning, prägling och
valsning av metall; pulvermetallurgi
25.500.01 Tjänster avseende smidning av metall
25.500.02 Tjänster avseende prägling av metall
25.500.03 Tjänster avseende annan metallbearbetning
25.500.04 Pulvermetallurgi
25.6 Tjänster avseende beläggning och överdragning av metall;
metallegotjänster
25.61 Tjänster avseende beläggning och överdragning av metall
25.610 Tjänster avseende beläggning och överdragning av
metall
25.610.01 Tjänster avseende metallöverdragning av metall
25.610.02 Tjänster avseende överdragning av metall med andra
material än metall
25.610.03 Tjänster avseende värmebehandling av metall, utom
överdragning med metall
25.610.04 Tjänster avseende annan ytbehandling av metall
25.62 Metallegotjänster
25.620 Metallegotjänster

25.620.01 Tjänster avseende svarvning av metalldelar
25.620.02 Andra metallegotjänster
25.7 Bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
25.71 Bestick
25.710 Bestick
25.710.01 Knivar, utom knivar för maskiner; saxar samt skär till
saxar
25.710.02 Rakknivar, rakhyvlar och rakblad
25.710.03 Andra skär- och klippverktyg; artiklar och satser av
artiklar för manikyr eller pedikyr
25.710.04 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar,
smörknivar, sockertänger
och liknande köks- och bordsartiklar
25.710.05 Svärd, huggare, bajonetter och liknande vapen samt
delar till dessa
25.710.06 Delar av tillverkningen av bestick som utförs av
underleverantörer
25.72 Lås och gångjärn
25.720 Lås och gångjärn
25.720.01 Hänglås, lås av sådana slag som används till
motorfordon och till möbler, av oädel metall
25.720.02 Lås av oädel metall, utom hänglås och lås för
motorfordon och möbler
25.720.03 Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås
samt delar därav
25.720.04 Gångjärn, beslag och liknande artiklar, som är
lämpliga för motorfordon, byggnader, möbler o.d., av oädel
metall
25.720.05 Delar av tillverkningen av lås och gångjärn som utförs
av underleverantörer

25.73 Verktyg och redskap
25.730 Verktyg och redskap
25.730.01 Handverktyg och handredskap av sådana slag som
används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
25.730.02 Handsågar; blad för alla slags sågar
25.730.03 Andra handverktyg och handredskap
25.730.04 Utbytbara verktyg för handverktyg eller
verktygsmaskiner, för gängning, borrning, fräsning och
svarvning
25.730.05 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till
gjutformar; gjutmodeller, gjutformar och andra formar för metall
25.730.06 Andra verktyg och redskap
25.730.07 Delar av tillverkningen av verktyg och redskap som
utförs av underleverantörer
25.9 Andra metallvaror
25.91 Stålfat och dylika behållare
25.910 Stålfat och dylika behållare
25.910.01 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande
behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, med
en rymd av 50–300 l, inte försedda med maskinell utrustning
eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
25.910.02 Tankar, fat, burkar (utom de som är avsedda att
tillslutas genom lödning eller falsning), flaskor, askar och
liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom
gas, med en rymd av mindre än 50 l, inte försedda med
maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller
avkylning
25.910.03 Delar av tillverkningen av stålfat och dylika behållare
som utförs av underleverantörer
25.92 Lättmetallförpackningar

25.920 Lättmetallförpackningar
25.920.01 Burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom
lödning eller falsning, med en rymd av mindre än 50 l
25.920.02 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av
aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av
högst 300 l
25.920.03 Kronkorkar, proppar, kapsyler och lock, av oädel
metall
25.920.04 Delar av tillverkningen av lättmetallförpackningar som
utförs av underleverantörer
25.93 Metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25.930 Metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25.930.01 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av
järn eller stål, utan elektrisk isolering
25.930.02 Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band
o.d., av koppar eller aluminium, utan elektrisk isolering
25.930.03 Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd;
klippnät av järn, stål eller koppar
25.930.04 Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar
25.930.05 Tråd, stavar, rör, plattor och elektroder o.d. av metall,
överdragna eller fyllda med flussmedel
25.930.06 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål; kopparfjädrar
25.930.07 Kättingar och kedjor, utom ledbultkedjor, och delar till
dessa
25.930.08 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och
liknande artiklar för handarbete, av järn eller stål; knappnålar,
säkerhetsnålar och liknande artiklar av järn eller stål
25.930.09 Delar av tillverkningen av metalltrådvaror, kedjor och
fjädrar som utförs av underleverantörer
25.94 Nitar och skruvar
25.940 Nitar och skruvar

25.940.01 Diverse gängade artiklar av järn eller stål
25.940.02 Diverse ogängade artiklar av järn eller stål
25.940.03 Gängade och ogängade artiklar av koppar
25.940.04 Delar av tillverkningen av nitar och skruvar som
utförs av underleverantörer
25.99 övriga metallvaror
25.991 Diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för
byggändamål
25.991.01 Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat
sanitetsgods samt delar till sanitetsgods, av järn, stål, koppar
eller aluminium
25.991.02 Delar av tillverkningen av diskbänkar, sanitetsgods
m.m. av metall för byggändamål som utförs av
underleverantörer
25.999 Diverse övriga metallvaror
25.999.01 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till
sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
25.999.02 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv
e.d., armerade eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för
kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall
25.999.03 Brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ
och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall,
andra än kontorsmöbler
25.999.04 Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller
brevordnare, brevklämmor och liknande kontorsartiklar samt
häftklammer, av oädel metall
25.999.05 Statyetter och andra prydnadsföremål, fotografi-,
tavelramar och liknande ramar samt speglar, av oädel metall
25.999.06 Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller
utan knäppe, hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall,
av sådana slag som används till kläder, skodon, markiser,

handväskor, reseffekter e.d.; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel
metall; pärlor och paljetter, av oädel metall
25.999.07 Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar
25.999.08 Diverse andra artiklar av oädel metall
25.999.09 Delar av tillverkningen av diverse övriga metallvaror
som utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
25.1 Byggnadsmetallvaruindustri
25.11 Industri för metallstommar och delar därav
25.110 Industri för metallstommar och delar därav
25.12 Industri för dörrar och fönster av metall
25.120 Industri för dörrar och fönster av metall
25.2 Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av
metall 25.21 Industri för radiatorer och pannor för
centraluppvärmning
25.210 Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning
25.29 Industri för andra cisterner, tankar, kar och andra
behållare av metall
25.290 Industri för andra cisterner, tankar, kar och andra
behållare av metall
25.3 Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning
25.30 Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning

25.300 Industri för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för
centraluppvärmning
25.4 Vapen- och ammunitionsindustri
25.40 Vapen- och ammunitionsindustri
25.400 Vapen- och ammunitionsindustri

Industri för stålfat o.d. behållare
25.910 Industri för stålfat o.d. behållare
25.92 Industri för lättmetallförpackningar

25.5 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av
metall och för pulvermetallurgi
25.50 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av
metall och för pulvermetallurgi
25.500 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning
av metall och för pulvermetallurgi

25.920 Industri för lättmetallförpackningar
25.93 Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25.930 Industri för metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
25.94 Industri för nitar och skruvar
25.940 Industri för nitar och skruvar
25.99 Övrig metallvaruindustri
25.991 Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för
byggändamål
25.999 Diverse övrig metallvaruindustri

25.6 Industri för beläggning och överdragning av metall;
verkstäder för metallegoarbeten
25.61 Industri för beläggning och överdragning av metall
25.610 Industri för beläggning och överdragning av metall
25.62 Verkstäder för metallegoarbeten
25.620 Verkstäder för metallegoarbeten

33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för
maskiner och apparater
33.1 Reparationsverkstäder för metallvaror, maskiner och
apparater
33.11 Reparationsverkstäder för metallvaror
33.110 Reparationsverkstäder för metallvaror

25.7 Industri för bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
25.71 Industri för bestick
25.710 Industri för bestick
25.72 Industri för lås och gångjärn
25.720 Industri för lås och gångjärn
25.73 Verktygs- och redskapsindustri
25.730 Verktygs- och redskapsindustri
25.9
Annan metallvaruindustri 25.91

674 Trävaror . Tillverkning.

SPIN 2007 varor och tjänster:

CPV 6003:
20000000-6
20100000-7
20200000-8
20300000-9

16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av
halm, rotting o.d.

20400000-0
20500000-1

Trä, trävaror, korkvaror, korgvaror och flätverk.
Sågat virke.
Träskivor och faner.
Snickeri- och timmerarbeten i samband med
byggnation.
Trälårar, lastpallar, lådor och övriga behållare.
Trä- och korkvaror.

28811400-4

Väggmaterial av trä.

28812000-7

Diverse byggnadskonstruktioner. Delar av trä.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DD 20
Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 5705
SSYK 96 Yrken:
8141 Sågverksoperatörer
8142 Processoperatörer, träfiberindustri
8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri
8284 Montörer, träprodukter m.m.

16.1 Trä, sågat och hyvlat
16.10 Trä, sågat och hyvlat
16.101 Trä, sågat
16.101.01 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en
tjocklek av mer än 6 mm; järnvägs- och spårvägssliprar av trä,
oimpregnerade
16.101.02 Träull; trämjöl
16.101.03 Trä i form av flis eller spån
16.101.04 Delar av tillverkningen av sågat virke som utförs av
underleverantörer
16.102 Trä, hyvlat
16.102.01 Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6
mm
16.102.02 Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav),
likformigt bearbetat
utefter hela längden, och profilerade lister
16.102.03 Delar av tillverkningen av hyvlat virke som utförs av
underleverantörer
16.103 Virke, impregnerat eller behandlat på annat sätt;
träimpregneringsarbeten
16.103.01 Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel
16.103.02 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade
16.103.03 Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och
pålar

16.103.04 Tjänster avseende torkning, impregnering eller
kemisk behandling av virke
16.103.05 Delar av tillverkningen av impregnerat virke som
utförs av underleverantörer
16.2 Varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
16.21 Faner och träbaserade skivor
16.210 Faner och träbaserade skivor
16.210.01 Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande
trälaminat, av bambu
16.210.02 Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och
liknande laminerat trä
16.210.03 Spånskivor och liknande skivor av trä eller andra
vedartade material
16.210.04 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material
16.210.05 Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm
16.210.06 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade
former
16.210.07 Tjänster avseende färdigställande av skivor och
plattor
16.210.08 Delar av tillverkningen av faner och träbaserade
skivor som utförs av underleverantörer
16.22 Sammansatta parkettgolv
16.220 Sammansatta parkettgolv
16.220.01 Sammansatta parkettgolv
16.220.02 Delar av tillverkningen av sammansatta parkettgolv
som utförs av underleverantörer
16.23 Andra byggnads- och inredningssnickerier
16.231 Monteringsfärdiga trähus
16.231.01 Monteringsfärdiga trähus

16.231.02 Uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga
trähus
16.232 Dörrar av trä
16.232.01 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
16.232.02 Delar av tillverkningen av dörrar av trä som utförs av
underleverantörer
16.233 Fönster av trä
16.233.01 Fönster (även franska) och fönsterkarmar av trä
16.233.02 Delar av tillverkningen av fönster av trä som utförs av
underleverantörer
16.239 övriga byggnads- och inredningssnickerier
16.239.01 Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa
takspån ("shingles" och "shakes")
16.239.02 Diverse övriga byggnads- och inredningssnickerier
16.239.03 Delar av tillverkningen av övriga byggnads- och
inredningssnickerier som utförs av underleverantörer
16.24 Förpackningar av trä
16.240 Förpackningar av trä
16.240.01 Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä
16.240.02 Tunnor och tunnbinderiarbeten, av trä
16.240.03 Andra förpackningar och delar till förpackningar, av
trä
16.240.04 Delar av träförpackningstillverkningen som utförs av
underleverantörer
16.29 Andra trävaror; varor av kork, halm, rotting o.d.
16.291 Förädlade trädbränslen
16.291.01 Förädlade trädbränslen
16.291.02 Delar av tillverkningen av förädlade trädbränslen som
utförs av underleverantörer
16.292 övriga trävaror

16.292.01 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft
till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft,
grovt tillformade ämnen för piptillverkning, skoläster och
skoblock, av trä
16.292.02 Bords- och köksartiklar av trä
16.292.03 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral
för smycken, matsilver m.m., statyetter och andra
prydnadsföremål, av trä
16.292.04 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. samt
diverse andra varor av trä
16.292.05 Tjänster i samband med tillverkning av varor av trä
och kork, utom möbler
16.292.06 Delar av framställningen av övriga trävaror som
utförs av underleverantörer
16.293 Varor av kork, halm, rotting o.d.; korgmakeriarbeten
16.293.01 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad;
krossad, granulerad eller malen kork; korkavfall
16.293.02 Varor av naturkork
16.293.03 Block, plattor (inklusive golvplattor), skivor, remsor,
rondeller och massiva cylindrar, av presskork
16.293.04 Presskork; diverse andra varor av presskork
16.293.05 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial;
korgmakeriarbeten
16.293.06 Tjänster i samband med tillverkning av varor av halm,
rotting o.d.
16.293.07 Delar av framställningen av kork, halm, rotting o.d.
som utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
utom möbler
16.1 Sågverk och hyvlerier
16.10 Sågverk och hyvlerier
16.101 Sågverk
16.102 Hyvlerier
16.103 Träimpregneringsverk
16.2
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
16.21 Industri för fanér och träbaserade skivor
16.210 Industri för fanér och träbaserade skivor
16.22 Industri för sammansatta parkettgolv
16.220Industri för sammansatta parkettgolv
16.23 Industri för andra byggnads- och inredningssnickerier
16.231 Industri för monteringsfärdiga trähus
16.232 Industri för trädörrar
16.233 Industri för träfönster
16.239 Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier
16.24 Träförpackningsindustri
16.240 Träförpackningsindustri
16.29Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm,
16.291 Industri för förädlade trädbränslen
16.292 Övrig trävaruindustri
16.293 Industri för varor av kork, halm, rotting o.d.

675 Läder och skinn . Tillverkning.
CPV 6003:
19100000-7
19110000-0
19120000-3
19130000-6
19140000-9
19150000-2

Skinn.
Sämskskinn.
Skinn från nötboskap eller häst.
Får-, getskinn eller svinläder.
Läder från övriga djur, konstläder (fiberläder) och
annat läder.
Skinnrester.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DC 19
Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon
o.d. 409. Reseffekter etc till 685.
SSYK 96 Yrken:
7441 Garvare och skinnberedare
8269 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
15 Läder, läder- och skinnvaror m.m.
15.1 Garvat och på annat sätt berett läder; reseffekter,
handväskor, sadel och seldon; beredd och färgad päls
15.11 Garvat och på annat sätt berett läder; beredd och färgad
päls
15.110 Garvat och på annat sätt berett läder; beredd och färgad
päls
15.110.01 Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn

15.110.02 Sämskläder
15.110.03 Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder
15.110.04 Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar
15.110.05 Läder, av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar
15.110.06 Läder av hästdjur
15.110.07 Läder av får och lamm
15.110.08 Läder av get och killing
15.110.09 Läder av svin
15.110.10 Läder av andra djur
15.110.11 Konstläder på basis av läder eller läderfibrer
15.110.12 Delar av tillverkningen av garvat och på annat sätt
berett läder samt av beredd och färgad päls som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
15 Industri för läder och lädervaror
15.1 Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon o.d.
15.11 Garverier
15.110 Garverier

676 Pappersmassa, papper och
pappersvaror . Tillverkning.
CPV 6003:
21000000-3
21100000-4
21110000-7
21120000-0

Diverse pappersmassa, papper och
pappersprodukter.
Pappersmassa, papper och kartong.
Pappersmassa.
Papper och kartong.

21200000-5
21210000-8
21220000-1
21230000-4
21240000-7
21250000-0

Artiklar av papper eller kartong.
Wellpapp.
Hushålls- och sjukhusartiklar av papper.
Pappersvaror och övriga föremål.
Tapeter och övrig beklädnad.
Cigarettpapper och filterpapper.

28811400-4

Väggmaterial av papper.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DE 21
Massa-, pappers-.pappersvaruind 525
SSYK 96 Yrken:
8143 Processoperatörer, pappersmassa
8144 Processoperatörer, papper
8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
17 Papper och pappersvaror
17.1 Massa, papper och papp
17.11 Massa
17.111 Mekanisk eller halvkemisk massa
17.111.01 Mekanisk massa av ved, halvkemisk massa av ved,
massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved
17.111.02 Delar av tillverkningen av mekanisk eller halvkemisk
massa som utförs av underleverantörer
17.112 Sulfatmassa av ved
17.112.01 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom
dissolvingmassa
17.112.02 Delar av tillverkningen av sodamassa och
sulfatmassa av ved, utom dissolvingmassa, som utförs av
underleverantörer
17.113 Sulfitmassa av ved
17.113.01 Dissolvingmassa av ved
17.113.02 Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa
17.113.03 Delar av tillverkningen av sulfitmassa av ved som
utförs av underleverantörer
17.12 Papper och papp
17.121 Tidnings- och journalpapper
17.121.01 Tidningspapper i rullar eller ark
17.121.02 Delar av tillverkningen av tidnings- och journalpapper
som utförs av underleverantörer
17.122 Annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper
17.122.01 Papper och papp, handgjorda
17.122.02 Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller
elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper
17.122.03 Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål

17.122.04 Delar av tillverkningen av annat tryckpapper än
tidnings- och journalpapper som utförs av underleverantörer
17.123 Kraftpapper och kraftpapp
17.123.01 Kraftliner, oblekt, obestruken
17.123.02 Kraftliner med vitt (blekt) ytskikt; bestruken kraftliner
17.123.03 Kraftpapper, obelagt och obestruket; kraftsäckpapper,
kräppat eller plisserat
17.123.04 Returfiberbaserad obestruken kartong
17.123.05 Annan obestruken papp
17.123.06 Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade,
präglade eller perforerade
17.123.07 Delar av tillverkningen av kraftpapper och kraftpapp
som utförs av underleverantörer
17.129 övrig tillverkning av papper och papp
17.129.01 Papper som används till toalettpapper,
ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd
och duk av cellulosafibrer
17.129.02 Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)
17.129.03 Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat
vågskiktspapper
17.129.04 Testliner
17.129.05 Omslagspapper av sulfitmassa och annat obestruket
papper (annat än sådant som används för skrivning, tryckning
eller annat grafiskt ändamål)
17.129.06 Filtrerpapper och filtrerpapp; grålumppapp
17.129.07 Cigarettpapper, ej tillskuret eller i häften eller
cigaretthylsor
17.129.08 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper,
genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat
glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper

17.129.09 Papper och papp, sammansatta, inte bestrukna eller
impregnerade
17.129.10 Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat
grafiskt ändamål,bestrukna med kaolin eller andra oorganiska
ämnen
17.129.11 Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller
annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra
oorganiska ämnen
17.129.12 Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller
annat grafisktändamål) bestruket med kaolin eller andra
oorganiska ämnen
17.129.13 Karbonpapper, självkopierande papper och annat
kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark
17.129.14 Papper, papp, cellulosavadd och duk av
cellulosafibrer, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade,
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller ark
17.129.15 Returfiberbaserad kartong (annat än för skrivning,
tryckning ellerannat grafiskt ändamål) bestruken med kaolin
eller andra oorganiska ämnen
17.129.16 Annan papp (annat än för skrivning, tryckning eller
annat grafisktändamål) bestruket med kaolin eller andra
oorganiska ämnen
17.129.17 Delar av övrig tillverkning av papper och papp som
utförs av underleverantörer
17.2 Varor av papper eller papp
17.21 Vågpapper och wellpapp, och pappers- och
pappförpackningar
17.211 Wellpapp och wellpappförpackningar
17.211.01 Wellpapp, i rullar eller ark
17.211.02 Kartonger, askar och lådor av wellpapp

17.211.03 Delar av tillverkningen av wellpapp och
wellpappersförpackningar som utförs av underleverantörer
17.219 Pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp
17.219.01 Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp
17.219.02 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper
eller annan papp än wellpapp
17.219.03 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och
liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i
butiker e.d., av papper
17.219.04 Delar av tillverkningen av pappers- och
pappförpackningar, utom av wellpapp, som utförs av
underleverantörer
17.22 Hushålls- och hygienartiklar av papper
17.220 Hushålls- och hygienartiklar av papper
17.220.01 Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av
ansikte eller händer, handdukar och hushållspapper, bordsdukar
och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd
eller duk av cellulosafibrer
17.220.02 Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn
och liknande sanitetsartiklar samt kläder och tillbehör till kläder,
av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av
cellulosafibrer
17.220.03 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
17.220.04 Delar av tillverkningen av hushålls- och hygienartiklar
av papper som utförs av underleverantörer
17.23 Skrivpapper, kuvert o.d.
17.230 Skrivpapper, kuvert o.d.
17.230.01 Karbonpapper, självkopierande papper och annat
kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och
offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med
annan klistrande beläggning

17.230.02 Kuvert, kortbrev, brevkort samt korrespondenskort,
av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp,
med brevpapper,kuvert e.d.
17.230.03 Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar,
blanketter och liknande artiklar, av papper eller papp
17.230.04 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning
eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade
17.230.05 Delar av tillverkningen av skrivpapper, kuvert o.d.
som utförs av underleverantörer
17.24 Tapeter
17.240 Tapeter
17.240.01 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad;
fönsterpapper
17.240.02 Textiltapeter
17.240.03 Delar av tapettillverkningen som utförs av
underleverantörer
17.29 Andra varor av papper eller papp
17.290 Andra varor av papper eller papp
17.290.01 Etiketter av papper eller papp
17.290.02 Filterblock och filterplattor av pappersmassa
17.290.03 Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande
artiklar; filtrerpapper och filtrerpapp; diverse andra varor av
papper eller papp
17.290.04 Delar av tillverkningen av diverse andra varor av
papper eller papp som utförs av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.

677 Garn, tråd, textilier. Tillverkning.

17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
17.1 Massa-, pappers- och pappindustri
17.11 Massaindustri
17.111 Industri för mekanisk eller halvkemisk massa
17.112 Sulfatmassaindustri
17.113 Sulfitmassaindustri
17.12 Pappers- och pappindustri
17.121 Tidnings- och journalpappersindustri
17.122 Annan tryckpappersindustri
17.123 Kraftpappers- och kraftpappindustri
17.129 Övrig pappers- och pappindustri

CPV 6003:
17000000-2

Textilier och textilvaror.

17100000-3
17110000-6
17120000-9
17130000-2
17140000-5
17150000-8
17160000-1
17170000-4

Textilier och tillhörande varor.
Väv.
Ylletyger.
Linnetyger.
Specialtyger.
Stickat eller virkat material.
Tyg.
Fibertyger.

17.2 Industri för pappers- och pappvaror
17.21 Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar
17.211 Wellpappindustri
17.219 Övrig industri för pappers- och pappförpackningar
17.22 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper
17.220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper
17.23 Industri för skrivpapper, kuvert o.d.
17.230 Industri för skrivpapper, kuvert o.d.
17.24 Tapetindustri
17.240 Tapetindustri
17.29 Industri för andra pappers- och pappvaror
17.290 Industri för andra pappers- och pappvaror

17200000-4
17210000-7
17211000-4
17212000-1
17213000-8
17214000-5
17215000-2
17216000-9
17218000-3
17220000-0
17221000-7
17222000-4

Textilvaror.
Hushållstextilier.
Filtar och reseplädar.
Sänglinne.
Bordslinne.
Badrums- och kökslinne.
Gardiner, draperier, gardinkappor och rullgardiner.
Inredningsartiklar.
Sjukhuslinne.
Konfektionssydda textilier.
Säckar och påsar.
Presenningar, båtsegel, segelbrädor eller flottar,
markiser, jalusier, tält- och campingprodukter.
Fallskärmar.
Diverse konfektionssydda textilier.
Större och mindre mattor.
Diverse tågvirke, rep, segelgarn och nät.

17223000-1
17225000-5
17230000-3
17240000-6

17242000-0
17250000-9
17260000-2
17261000-9
17262000-6

Lump.
Artiklar av fibertyg.
Diverse textilier.
Tyll, spets, band, kantband och broderier.
Filttyg.

17263000-3
17280000-8

Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk.
Trikå och liknande artiklar.

17300000-5
17310000-8
17320000-1
17330000-4
17340000-7

Textilgarn och -tråd.
Naturliga textilfibrer.
Konstgjorda textilfibrer.
Textilgarn och tråd av naturfibrer.
Syntetgarn eller -tråd.

17400000-6

Textilavfall/spill.

28811400-4

Väggmaterial av textil.

28812000-7

Diverse byggnadskonstruktioner. Delar av textil .

SNI Antal arbetsställen 1998:
DB 17
Textilindustri 1650
SSYK 96 Yrken:
8261 Maskinoperatörer, garnberedning
8262 Maskinoperatörer, vävning och stickning
8263 Symaskinoperatörer
8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning
8269 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri

SPIN 2007 varor och tjänster:
13 Textilvaror
13.1 Garn och tråd
13.10 Garn och tråd
13.100 Garn och tråd
13.100.01 Ullfett (inklusive lanolin)
13.100.02 Råsilke, inte snott eller tvinnat
13.100.03 Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller
kammad
13.100.04 Kamavfall av ull eller fina djurhår
13.100.05 Ull och fina eller grova djurhår, kardade och
kammade
13.100.06 Bomull, kardad eller kammad
13.100.07 Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och
rami), beredda men inte spunna
13.100.08 Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte
spunna
13.100.09 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat
sätt beredda för spinning
13.100.10 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
13.100.11 Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av
natursilke
13.100.12 Garn av ull, i detaljhandelsuppläggningar eller inte;
garn av fina eller grova djurhår eller tagel
13.100.13 Garn av bomull (annat än sytråd)
13.100.14 Sytråd av bomull
13.100.15 Garn av lin
13.100.16 Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra
vegetabiliska textilfibrer samt pappersgarn

13.100.17 Tvinnat (flertrådigt) garn av konstfilament (annat än
sytråd, högstyrkegarn av polyamider, polyestrar eller viskos),
inte i detaljhandelsuppläggningar; garn av konstfilament (annat
än sytråd), i detaljhandelsuppläggningar
13.100.18 Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd),
innehållande minst 85 viktprocent sådana fibrer
13.100.19 Garn av syntetstapelfibrer (annat än sytråd),
innehållande högst 85 viktprocent sådana fibrer
13.100.20 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i
detaljhandelsuppläggningar
13.100.21 Sytråd och garn av regenat- och syntetfilament och
av regenat- och syntetstapelfibrer
13.100.22 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller
grova djurhår
13.100.23 Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av
bomull
13.100.24 Beredningstjänster avseende naturliga textilfibrer
13.100.25 Delar av tillverkningen av garn och tråd som utförs av
underleverantörer
13.2 Textilvävnader
13.20 Textilvävnader
13.200 Textilvävnader
13.200.01 Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
13.200.02 Kardgarns- eller kamgarnsvävnader av ull eller fina
djurhår, av grova djurhår eller av tagel
13.200.03 Vävnader av lin
13.200.04 Vävnader av jute och andra bastfibrer för textilt
ändamål (utom lin, mjukhampa och rami)
13.200.05 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer;
vävnader av pappersgarn

13.200.06 Vävnader av bomull
13.200.07 Vävnader av garn av syntetfilament eller
regenatfilament
13.200.08 Vävnader av syntetstapelfibrer
13.200.09 Vävnader av regenatstapelfibrer
13.200.10 Luggvävnader och sniljvävnader (andra än
handduksfrotteÅL och band)
13.200.11 HandduksfrotteÅL och liknande frotteÅLvävnader
(andra än band) av bomull
13.200.12 Annan handduksfrotteÅL och liknande
frotteÅLvävnader (andra än band)
13.200.13 Slingervävnader (andra än band)
13.200.14 Tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än mattor
13.200.15 Vävnader (även band) av glasfibrer
13.200.16 Pälsimitationer framställda genom vävning
13.200.17 Delar av vävnadstillverkningen som utförs av
underleverantörer
13.3 Tjänster avseende textilberedning
13.30 Tjänster avseende textilberedning
13.300 Tjänster avseende textilberedning
13.300.01 Tjänster avseende blekning och färgning av
textilfibrer och garn
13.300.02 Tjänster avseende blekning av vävnader och
textilvaror (inkl. kläder)
13.300.03 Tjänster avseende färgning av vävnader och
textilvaror (inkl. kläder)
13.300.04 Tjänster avseende tryckning av vävnader och
textilvaror (inkl. kläder)
13.300.05 Tjänster avseende annan beredning av textilier och
textilvaror (inkl. kläder)

13.9 Andra textilier
13.91 Trikåväv
13.910 Trikåväv
13.910.01 Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté,
av trikå
13.910.02 Annan trikåväv, även syntetpäls av trikå
13.910.03 Delar av tillverkningen av trikåväv som utförs av
underleverantörer
13.92 Sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror
13.921 Gardiner, sängkläder och linnevaror
13.921.01 Filtar, utom elektriska filtar
13.921.02 Sänglinne
13.921.03 Bordslinne
13.921.04 Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande
artiklar
13.921.05 Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor
och sängkappor
13.921.06 Diverse andra sydda textilinredningsartiklar; satser
bestående av vävnadsstycken och garn, avsedda för tillverkning
av mattor och tapisserier och liknande
13.921.07 Delar av tillverkningen av sydda textilvaror, utom
kläder, som utförs av underleverantörer
13.922 Presenningar, tält, segel o.d.
13.922.01 Säckar och påsar av sådana slag som används för
förpackning av varor
13.922.02 Presenningar och markiser; segel till båtar,
segelbrädor eller fordon; tält och campingartiklar (inkl.
luftmadrasser)
13.922.03 Fallskärmar (inklusive styrbara fallskärmar) och s.k.
rotochutes; delar och tillbehör till dessa

13.922.04 Sängtäcken, kuddar, puffar, sovsäckar o.d., försedda
med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst
eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast
13.922.05 Andra sydda textilvaror (inkl. skurtrasor, disktrasor,
dammtrasor och liknande rengöringstrasor, flytvästar och
livbälten)
13.922.06 Delar av tillverkningen av presenningar, tält, segel
o.d., som utförs av underleverantörer
13.93 Mattor
13.930 Mattor
13.930.01 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial,
knutna
13.930.02 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial,
vävda, inte tuftade eller flockade
13.930.03 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial,
tuftade
13.930.04 Andra mattor och annan golvbeläggning av
textilmaterial (även av filt)
13.930.05 Delar av tillverkningen av mattor som utförs av
underleverantörer
13.94 Tågvirke och bindgarn
13.940 Tågvirke och bindgarn
13.940.01 Surrningsgarn och tågvirke, av jute eller andra
bastfibrer för textilt ändamål
13.940.02 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, av
textilmaterial; diverse andra varor av garn, remsor o.d.
13.940.03 Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror
(även av surrningsgarn och tågvirke)
13.940.04 Delar av tågvirkes- och bindgarnstillverkningen som
utförs av underleverantörer

13.95 Bondad duk och varor av bondad duk, utom
beklädnadsvaror
13.950 Bondad duk och varor av bondad duk, utom
beklädnadsvaror
13.950.01 Bondad duk och varor av bondad duk, utom
beklädnadsvaror
13.950.02 Delar av tillverkningen av bondad duk och varor av
bondad duk, utom beklädnadsvaror som utförs av
underleverantörer
13.96 Andra tekniska textilier och industritextilier
13.960 Andra tekniska textilier och industritextilier
13.960.01 Metalliserat garn (även överspunnet)
13.960.02 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat
garn
13.960.03 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn
samt remsor o.d., impregnerade eller överdragna med gummi
eller plast
13.960.04 Diverse andra textilvävnader, impregnerade,
överdragna eller belagda
13.960.05 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider, polyestrar eller viskos
13.960.06 Textilvaror för tekniskt bruk (inkl. vekar, glödstrumpor,
slangar,
drivremmar eller transportband, siktdukar och filterdukar)
13.960.07 Vävda band; band bestående av sammanklistrade
parallella trådar
eller fibrer; snörmakerier och liknande
13.960.08 Delar av tillverkningen av tekniska textilier och
industritextilier som utförs av underleverantörer
13.99 övriga textilier
13.990 övriga textilier

13.990.01 Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med
undantag av vävda dukvaror av trikå; spetsar som längdvara
eller i form av motiv
13.990.02 Broderier som längdvara eller i form av motiv
13.990.03 Filt, överdragen, belagd eller laminerad
13.990.04 Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt
stoft och noppor av textilmaterial
13.990.05 överspunnet garn och remsor; sniljgarn;
chainettegarn
13.990.06 Kviltade textilvaror som längdvara
13.990.07 övriga textilier och textilvaror
13.990.08 Delar av övrig textilietillverkning som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
13 Textilindustri
13.1 Garnindustri
13.10 Garnindustri
13.100 Garnindustri
13.2
Väverier 13.20
Väverier 13.200
Väverier
13.3 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra
textilberedningsverk
13.30 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra
textilberedningsverk

13.300 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra
textilberedningsverk

678 Plast- och gummivaror. Tillverkning.

13.9 Annan textilieindustri
13.91 Trikåväverier
13.910 Trikåväverier
13.92 Industri för sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
13.921 Industri för gardiner, sängkläder och linnevaror
13.922 Industri för presenningar, tält, segel o.d.
13.93 Mattindustri
13.930 Mattindustri
13.94 Tågvirkes- och bindgarnsindustri
13.940 Tågvirkes- och bindgarnsindustri
13.95 Industri för bondad duk
13.950 Industri för bondad duk
13.96 Industri för andra tekniska textilier och industritextilier
13.960 Industri för andra tekniska textilier och industritextilier
13.99 Övrig textilieindustri
13.990 Övrig textilieindustri

CPV 6003:
25000000-1
25100000-2
25110000-5
25120000-8
25121000-5
25122000-2
25122100-3
25122200-4
25122300-5
25122400-6
25122510-0
25130000-1
25140000-4
25150000-7
25160000-0
25170000-3
25200000-3
25210000-6
25220000-9
25230000-2
25240000-5
25241000-2
25242000-9
25243000-6

Produkter av gummi, plast och folie.
Gummiprodukter.
Däck och tillhörande produkter.
Ovulkat och vulkat gummi.
Ovulkade gummiartiklar.
Vulkade gummiartiklar.
Ledningar, rör och slangar av vulkat gummi.
Transportband eller drivremmar av vulkat gummi.
Hygienartiklar och farmaceutiska produkter av vulkat
gummi.
Golvbeläggningar och mattor av vulkat gummi.
Gummiringar.
Gummerade textilier.
Gummiregenerat.
Gummiavfall.
Medicinska artiklar av gummi.
Artiklar av hårdgummi.
Plastprodukter.
Plattor, skivor, rör och profiler av plast.
Förpackningsmaterial av plast.
Byggmaterial av plast.
Diverse plastprodukter.
Självhäftande tejp, remsor och formar av plast.
Självhäftande plattor, skivor, film och folie av plast.
Serviser, köksartiklar, husgeråd och toalettartiklar av
plast.

25244000-3
25245000-0
25245100-1
25245200-2
25246000-7
25247000-4
25248000-1
25249000-8
25250000-8
25260000-1
25270000-4

Lampdelar, belysningsarmatur och namnskyltar av
plast.
Huvudbonader av gummi eller plast.
Störthjälmar.
Mössor av gummi eller plast.
Elisolationsmaterial av plast.
Kontors- eller skolmateriel av plast.
Plastbeslag för möbler.
Kläder av plast.
Magnetkort.
Ljudinspelningar.
Harts.

25300000-4

Filmprodukter.

28811400-4
28812000-7

Väggmaterial av plast.
Diverse byggnadskonstruktioner. Av plast /gummi.

28815000-8

Byggnadsarmatur. Av plast/gummi.

28830000-9
28831000-6
28832000-3
28833000-0
28834000-7

Avloppshuvudledningar. Av plast/gummi.
Avloppsbrunnar.
Kulvertelement.
Duktila ändisoleringar av järn.
Knärör.

28860000-8

Rörledningar, ledningar, foderrör, rör och liknande
föremål. Av plast/gummi.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DH 25
Gummi- och plastvaruindustri 1 555

SSYK 96 Yrken:
8231 Maskinoperatörer, gummiindustri
8232 Maskinoperatörer, plastindustri
8283 Montörer, (metall-,) gummi- och plastprodukter

SPIN 2007 varor och tjänster:
22 Gummi- och plastvaror
22.1 Gummivaror
22.11 Däck och slangar; regummering
22.110 Däck och slangar; regummering
22.110.01 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av
sådana slag somanvänds på personbilar
22.110.02 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av
sådana slag som används på motorcyklar och cyklar
22.110.03 Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av
sådana slag som används på bussar, lastbilar eller luftfartyg
22.110.04 Däck av sådana slag som används på traktorer; nya
däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi
22.110.05 Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt
fälgband, av gummi
22.110.06 Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck
22.110.07 Regummerade däck, andra än massivdäck, av
gummi
22.110.08 Delar av tillverkningen av däck och slangar samt
regummeringen som utförs av underleverantörer
22.19 Andra gummivaror
22.190 Andra gummivaror
22.190.01 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av
plattor, duk eller remsor

22.190.02 Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi;
mjukgummi i form av tråd, rep, plattor, duk, remsor, stänger och
strängar (inklusive profilerade stänger och strängar)
22.190.03 Rör och slangar av mjukgummi
22.190.04 Drivremmar och transportband av mjukgummi
22.190.05 Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv
22.190.06 Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi
22.190.07 Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inklusive
dinappar), av mjukgummi
22.190.08 Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi
utom cellgummi
22.190.09 Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla
former, varor av hårdgummi; golvbeläggningsmaterial och
mattor, av cellgummi
22.190.10 Delar av annan gummivarutillverkning som utförs av
underleverantörer
22.2 Plastvaror
22.21 Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av
plast
22.210 Plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av
plast
22.210.01 Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm,
av plast
22.210.02 Konsttarmar av härdade proteiner eller av
cellulosaplast; styva rör av plast
22.210.03 Andra rör och slangar samt rördelar och andra
tillbehör till rör eller slangar, av plast
22.210.04 Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte
förstärkta eller på liknande sätt kombinerade med annat
material

22.210.05 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av
plast, porösa
22.210.06 Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av
plast, inte porösa
22.210.07 Delar av tillverkningen av plasthalvfabrikat som utförs
av underleverantörer
22.22 Förpackningar av plast
22.220 Förpackningar av plast
22.220.01 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av
polymerer av eten
22.220.02 Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av
annan plast än polymerer av eten
22.220.03 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast
22.220.04 Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av
plast
22.220.05 Andra förpackningar av plast
22.220.06 Delar av plastförpackningstillverkningen som utförs
av underleverantörer
22.23 Byggplastvaror
22.230 Byggplastvaror
22.230.01 Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad
av plast, i rullar eller i form av plattor
22.230.02 Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till
toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsgods, av plast
22.230.03 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en
rymd av mer än 300 l, av plast
22.230.04 Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor,
spjäljalusier och liknande varor samt delar till dessa, av plast
22.230.05 Linoleum och hårda golvbeläggningar med annat
ytmaterial än plast, dvs. halvhårda golvbeläggningsmaterial som
vinyl, linoleum osv.

22.230.06 Andra byggvaror av plast
22.230.07 Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast
22.230.08 Delar av byggplastvarutillverkningen som utförs av
underleverantörer
22.29 Andra plastvaror
22.290 Andra plastvaror
22.290.01 Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av
plast
22.290.02 Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra
platta plastprodukter, självhäftande, i rullar, med en bredd på
högst 20 cm
22.290.03 Andra typer av självhäftande plattor, ark, duk, film,
folier, tejp, remsor och platta plastprodukter
22.290.04 Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt
toalettartiklar, av plast
22.290.05 Diverse andra delar till belysningsarmatur och
belysningsartiklar, namnplåtar med belysning och liknande
varor, av plast
22.290.06 Kontors- eller skolartiklar i plast
22.290.07 Beslag och tillbehör till möbler, vagnmakararbete eller
liknande, av plast; statyetters och andra prydnadsartiklar, av
plast
22.290.08 Andra plastartiklar
22.290.09 Tjänster i samband med tillverkning av andra
plastvaror
22.290.10 Delar av annan plastvarutillverkning som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
22 Gummi- och plastvaruindustri
22.1 Gummivaruindustri
22.11 Industri för däck och slangar; regummeringsindustri
22.110 Industri för däck och slangar; regummeringsindustri
22.19 Annan gummivaruindustri
22.190 Annan gummivaruindustri
22.2 Plastvaruindustri
22.21 Industri för plasthalvfabrikat
22.210 Industri för plasthalvfabrikat
22.22 Plastförpackningsindustri
22.220 Plastförpackningsindustri
22.23 Byggplastvaruindustri
22.230 Byggplastvaruindustri
22.29 Annan plastvaruindustri
22.290 Annan plastvaruindustri

679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d,
tillverkning av stenvaror.
CPV 6003:
10000000-3
10100000-4
10200000-5
10300000-6

Kol, brunkol, torv och övriga kolrelaterade
produkter.
Kol och kolbaserade bränslen.
Brunkol och torv.
Kolrelaterade produkter.

11000000-0
11100000-1
11200000-2
11300000-3

Råolja, naturgas, olja och tillhörande produkter.
Råolja.
Naturgas.
Olja och oljeprodukter.

12000000-7

Uran- och toriummalmer.

13000000-4

Metallmalmer.

14000000-1

Gruv-, stenbrottsprodukter och övriga tillhörande
produkter.

14100000-2
14110000-5
14120000-8
14130000-1

Byggnadsmaterial av sten.
Sten för byggnation.
Kalksten, gips och krita.
Skiffer.

14200000-3
14210000-6
14220000-9

Sand och lera.
Grus, sand, krossad sten och ballast.
Lera och kaolin.

14300000-4
14310000-7
14320000-0

Kemiska mineraler och gödningsmineraler.
Gödningsmineraler.
Kemiska mineraler.

14400000-5
14500000-6
14510000-9
14520000-2

Salt och ren natriumklorid.
Liknande gruv- och stenbrottsprodukter.
Bitumen och asfalt.
Ädel- och halvädelstenar; pimpsten; smärgel;
naturligaslipmedel; övriga mineraler och
ädelmetaller.

37000000-8
37100000-9
37200000-0

Återvunna returråvaror.
Återvunna returråvaror av metall.
Återvunna returråvaror av icke-metall.

76000000-3
76100000-4
76200000-5
76300000-6
76400000-7
76500000-8

Tjänster för olje- och gasindustrin.
Tjänster utförda av fackmän för gasindustrin.
Tjänster utförda av fackmän för oljeindustrin.
Borrtjänster.
Tjänster för positionering av riggar.
Tjänster på land och till havs.

28811400-4

Väggmaterial. Av sten.

28812000-7

Diverse byggnadskonstruktioner. Av sten.

28813000-4

Vägbyggnadsmaterial.

SNI Antal arbetsställen 1998:
CA 10
Kolgruvor och torvindustri 146

CA 11
CB 13
CB 14
DN 37

Ind för utv av råpetroleum o naturgas inkl
serviceföret 20
Metallmalmsgruvor 45
Annan industri för mineralutvinning 631
Återvinningsindustri 133

SSYK 96 Yrken:
7111 Gruv- och bergarbetare
7112 Stenhuggare m.fl.
8111 Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning
8112 Brunnsborrare m.fl.

SPIN 2007 varor och tjänster:
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL:
05 Stenkol och brunkol
05.1 Stenkol
05.10 Stenkol
05.100 Stenkol
05.100.00 Stenkol
05.2 Brunkol
05.20 Brunkol
05.200 Brunkol
05.200.00 Brunkol
06 Råpetroleum och naturgas
06.1 Råpetroleum
06.10 Råpetroleum
06.100 Råpetroleum

06.100.01 Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa
mineral
06.100.02 Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig
bitumenhaltig sand
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
06.20 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
06.200 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
06.200.00 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
07 Metallmalmer
07.1 Järnmalm
07.10 Järnmalm
07.100 Järnmalm
07.100.00 Järnmalm
07.2 Icke-järnmalm
07.21 Uranmalm och toriummalm
07.210 Uranmalm och toriummalm
07.210.00 Uranmalm och toriummalm
07.29 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07.290 Annan icke-järnmalm, även anrikad
07.290.01 Kopparmalm, även anrikad
07.290.02 Nickelmalm, även anrikad
07.290.03 Aluminiummalm, även anrikad
07.290.04 ädelmetallmalm, även anrikad
07.290.05 Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
07.290.06 övrig icke-järnmalm, även anrikad
08 Andra produkter från utvinning av mineral
08.1 Sten, sand och lera
08.11 Natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
08.110 Natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
08.110.01 Marmor och annan kalkhaltig natursten

08.110.02 Granit, sandsten och annan natursten
08.110.03 Kalksten och gipssten
08.110.04 Krita och obränd dolomit
08.110.05 Skiffer
08.12 Grus, sand, lera och kaolin
08.120 Grus, sand, lera och kaolin
08.120.01 Natursand
08.120.02 Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus
08.120.03 Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall,
med eller utan småsten, grus, singel och flinta för
byggnadsändamål
08.120.04 Kaolin och andra kaolinartade leror
08.120.05 Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit;
chamotte och dinas
08.9 övriga produkter från utvinning av malmer och mineral
08.91 Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel
08.910 Mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel
08.910.01 Naturliga kalciumfosfater eller
aluminiumkalciumfosfater
08.910.02 Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade;
råsvavel och oraffinerat svavel
08.910.03 Andra kemiska mineral
08.92 Torv
08.920 Torv
08.920.00 Torv
08.93 Salt och ren natriumklorid, havsvatten
08.930 Salt och ren natriumklorid, havsvatten
08.930.00 Salt och ren natriumklorid; havsvatten
08.99 Diverse andra produkter från utvinning av malmer och
mineral

08.990 Diverse andra produkter från utvinning av malmer och
mineral
08.990.01 Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och
asfaltsten
08.990.02 ädelstenar och halvädelstenar (utom
industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt
tillformade
08.990.03 Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade,
kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund,
naturlig granat och andra naturliga slipmedel
08.990.04 övriga mineraler
09 Stödtjänster till utvinning
09.1 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.10 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.100.01 Borrningstjänster för utvinning av råpetroleum och
naturgas
09.100.02 Tjänster avseende uppförande, reparation och
nedmontering av borrtorn i samband med utvinning av
råpetroleum och naturgas
09.100.03 Tjänster avseende förtätning av naturgas till vätska
eller återförande till gasform på utvinningsplatsen, för transport
09.9 Stödtjänster till annan utvinning
09.90 Stödtjänster till annan utvinning
09.900 Stödtjänster till annan utvinning
09.900.01 Stödtjänster till stenkolsutvinning
09.900.02 Stödtjänster till annan utvinning
23.7 Huggen, formad och slutbearbetad sten
23.70 Huggen, formad och slutbearbetad sten

23.701 Huggen, formad och slutbearbetad sten för
byggnadsändamål
23.701.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för
byggnadsändamål, samt varor av sådan sten (utom gatsten,
kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d.);
konstfärgade korn, skärv och pulver av marmor, travertin och
alabaster
23.701.02 Annan bearbetad sten för byggnadsändamål samt
varor av sådan sten; andra konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av naturlig sten; varor av agglomererad skiffer
23.701.03 Delar av tillverkningen av huggen, formad och
slutbearbetad sten för byggnadsändamål som utförs av
underleverantörer
23.709 Huggen, formad och slutbearbetad sten för
prydnadsändamål
23.709.01 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för
prydnadsändamål, samt varor av sådan sten (utom gatsten,
kantsten och trottoarsten, stenplattor, stenkuber o.d.);
konstfärgade korn, skärv och pulver av marmor, travertin och
alabaster
23.709.02 Annan bearbetad sten för prydnadsändamål samt
varor av sådan sten; andra konstfärgade korn och annat
konstfärgat pulver av naturlig sten; varor av agglomererad
skiffer
23.709.03 Delar av tillverkningen av huggen, formad och
slutbearbetad sten för prydnadsändamål som utförs av
underleverantörer
23.9 Slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
23.91 Slipmedel
23.910 Slipmedel

23.910.01 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning,
för stenbearbetning, samt delar till sådana varor, av naturlig
sten, av agglomererade naturliga eller konstgjorda slipmedel
eller av keramiskt material
23.910.02 Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av
textilmaterial, papper eller papp
23.910.03 Delar av slipmedelstillverkningen som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
B Gruvor och mineralutvinningsindustri
05 Kolgruvor
05.1 Stenkolsgruvor
05.10 Stenkolsgruvor
05.100 Stenkolsgruvor
05.2 Brunkolsgruvor
05.20 Brunkolsgruvor
05.200 Brunkolsgruvor
06 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas
06.1 Industri för utvinning av råpetroleum
06.10 Industri för utvinning av råpetroleum
06.100 Industri för utvinning av råpetroleum
06.2 Industri för utvinning av naturgas
06.20 Industri för utvinning av naturgas
06.200 Industri för utvinning av naturgas

07 Metallmalmsgruvor
07.1 Järnmalmsgruvor
07.10 Järnmalmsgruvor
07.100 Järnmalmsgruvor
07.2 Andra metallmalmsgruvor än järnmalmsgruvor
07.21 Uran- och toriumgruvor
07.210 Uran- och toriumgruvor
07.29 Andra metallmalmsgruvor
07.290 Andra metallmalmsgruvor
08 Annan industri för mineralutvinning
08.1 Stenbrott o.d.; sand-, grus-, berg- och lertäkter
08.11 Natur-, kalk- och gipsstensbrott samt krita- och skifferbrott
08.110 Natur-, kalk- och gipsstensbrott samt krita- och
skifferbrott
08.12 Sand-, grus-, berg- och lertäkter
08.120 Sand-, grus-, berg- och lertäkter
08.9 Övriga mineralbrott och -täkter
08.91 Brott för kemiska mineral
08.910 Brott för kemiska mineral
08.92 Torvtäkter
08.920 Torvtäkter
08.93 Industri för saltutvinning
08.930 Industri för saltutvinning
08.99 Diverse övrig industri för mineralutvinning
08.990 Diverse övrig industri för mineralutvinning
09 Serviceföretag till utvinning
09.1 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning

09.10 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.100 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning
09.9 Serviceföretag till annan utvinning
09.90 Serviceföretag till annan utvinning
09.900 Serviceföretag till annan utvinning
23.7 Stenhuggerier; stenvaruindustri
23.70 Stenhuggerier; stenvaruindustri
23.701 Byggnadsstenhuggerier; industri för byggnadsstenvaror
23.709 Prydnadsstenhuggerier; industri för prydnadsstenvaror
23.9 Industri för slipmedel och övriga icke-metalliska
mineraliska produkter
23.91 Slipmedelsindustri
23.910 Slipmedelsindustri

68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt.
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik.
682 Maskiner.
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet o för el od
684 Möbler o d.
685 Skor,lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar.
688 Dekorationsartiklar, leksaker o d.
689 Transportmedel.

SUN 2000 Utbildningar:
Se även område 62.
Dessa utbildningar på 521 kan också ingå i SW66 :
521c Industri och verkstadsteknik
521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
Bearbetningsteknik 521 c
Finmekanik 521 c
Industriarbete 521 c
Industriell teknik; bearbetning plåt 521 c
Industriell teknik; bearbetningsteknik 521 c
Industriell teknik; verktygsteknik 521 c
Mekanik 521 c
Plåt- och svetsmekanikerutbildning 521 c
Produktionsteknik (allmän) 521 c
Verkstadsteknik 521 c
Verkstadsteknik; plåt- och svetsmekaniker 521 c
Verkstadsteknik; verkstadsmekaniker 521 c

Yrkesteknisk högskoleutbildning; verkstad 521 c
522c Elektrisk installation och elmekanik
522d Energi / Drift- och underhåll
522x Annan utbildning i energi- och elektroteknik
El- teleteknisk utb. för elektriker/elinstallation 522 c
El-tekniskt arbete 522 c
El-tekniskt arbete; installation 522 c
Industriell teknik; elmekanik 522 c
Yrkesteknisk högskoleutb; elektroteknik 522 c
Yrkesteknisk högskoleutb; elteknik 522 c
Drift- och underhållsteknisk utbildning 522 d
Driftteknikerutbildning 522 d
Energi; drift- och underhållsteknik 522 d
Energi; kyl- och värmepumpsteknik 522 d
Energitekniskt arbete 522 d
Energitekniskt arbete; VVS (värme/ventilation) 522 d
Industriell teknik; underhållsteknik 522 d
Kyl- och värmepumpsteknik 522 d
Underhållsteknik 522 d
Ventilationsteknik 522 d
Yrkesteknisk högskoleutbildning; underhåll 522 d
Elsäkerhet 522 x
523c Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete
523d Automation / Styr- och reglerteknik
523x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation
El- o teletekniskt arbete; industriell elektronik 523 c
El- o teletekniskt arbete; telemontörer/reparatörer 523 c
El-tekniskt arbete; datorteknik 523 c
El-tekniskt arbete; elektronik 523 c

Yrkesteknisk högskoleutb; elektronik 523 c
El- o teletekniskt arbete; industriell automation 523 d
El- o teletekniskt arbete; styr- och reglermekanik 523 d
El-tekniskt arbete; automation 523 d
Reglerteknik 523 d
Styr- o reglerteknik 523 d
Yrkesteknisk högskoleutb; automatisering 523 d
Yrkesteknisk högskoleutb; styr- o reglerteknik 523 d
525c Fordonsteknik
525d Fartygsteknik och flygplansteknik
525x Annan utbildning i fordons- och farkostteknik
Fordonstekniskt arbete 525 c
Fordonstekniskt arbete; karosseri 525 c
Fordonstekniskt arbete; maskin o lastbil 525 c
Fordonstekniskt arbete; personbilsteknik 525 c
Yrkesteknisk högskoleutb; fordonsteknik 525 c
Energitekniskt arbete; fartygsteknik/sjöfartsteknik 525 d
Fordonstekniskt arbete; flygteknik 525 d
Maskinteknikerutbildning (sjöfart) 525 d
Sjöingenjörsutbildning 525 d
Fordonstekniskt arbete; reservdelsteknik 525 x
Följande 542 ingår delvis i 67(textiler och läder) och 68 (konfektion
och skor):
542c Tillverkning av textilier och konfektion
542d Sko- och läderarbete
542x Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder
Beklädnadstekniskt arbete 542 c
Industriteknik; textil och konfektion 542 c
Konfektion 542 c

Textil (industriell tillverkning) 542 c
Textil- och beklädnad 542 c
Yrkesteknisk högskoleutb; konfektion 542 c
Yrkesteknisk högskoleutb; textil 542 c
Skinn och läder 542 d
Skoproduktion 542 d
Möbelsnickeri 543 c
549z Tillverkning, övrig/ospececificerad inriktning

SPIN 2007 varor och tjänster:
Se 681-689

681 Finmekaniska produkter, instrument,
optik, elektronik. Tillverkning.
CPV 6003:
30000000-9

Kontorsmaskiner, datorer, kontors- och
datautrustning samt kontors- och datamateriel.

30100000-0

Maskiner, utrustning och materiel för kontor, utom
datorer.

30110000-3
30111000-0

Ordbehandlingsmaskiner.
Ordbehandlare.

30120000-6
30121000-3
30122000-0
30123000-7
30124000-4
30125000-1

Utrustning för kopiering och tryckning.
Utrustning för fotokopiering och termokopiering.
Offsetmaskiner för kontorsbruk.
Kontors- och företagsmaskiner.
Delar och tillbehör till kontorsmaskiner.
Delar och tillbehör till kopiatorer.

30130000-9

Utrustning för postkontor.

30140000-2

Räknare och räknemaskiner.

30150000-5
30151000-2

Skrivmaskiner.
Elektriska skrivmaskiner.

30160000-8

Delar och tillbehör till skrivmaskiner och räknare.

30190000-7

Diverse kontorsutrustning och kontorsmateriel.

30191000-4
30192000-1

Kontorsutrustning.
Kontorsmateriel.

30200000-1
30210000-4
30211000-1
30212000-8
30213000-5
30214000-2
30215000-9
30216000-6
30217000-3

Datorer och datamateriel.
Databehandlingsmaskiner.
Stordator.
Maskin- och programvara för minidatorer.
Persondatorer.
Arbetsstationer.
Maskin- och programvara för mikrodatorer.
Magnetiska eller optiska läsare.
Delar och tillbehör till datorer.

30220000-7
30221000-4

Utrustning för digital kartografi.
Digitala fastighetskartor.

30230000-0
30231000-7
30232000-4
30233000-1
30233235-7
30234000-8
30235000-5
30236000-2

Maskinvara.
Datorer och skrivare.
Diverse datautrustning.
Minnes-, indata- eller utdataenheter.
Kurvskrivare.
Utrustning för biblioteksautomation.
Styrenhet för skivminne.
IT-utrustning.

30240000-3
30241000-0
30242000-7
30243000-4
30244000-1
30245000-8

Datorprogram.
Programvara.
Säkerhetsprogram.
Datavårdsprogram.
Hanteringsprogram.
Programpaket.

30246000-5
30246100-6
30247000-2
30248000-9
30249000-6

Kommunikationsprogram.
IT-program.
Desktop publishing-program.
Programvaruprodukter.
Diverse programvara.

32170000-5
32180000-8
32200000-5
32210000-8
32220000-1
32230000-4
32240000-7
32250000-0
32260000-3
32270000-6

komponentblock.
Delar till elektroniska sammansättningar.
Moduler.
Överföringsutrustning för radiotelefoni,
radiotelegrafi, radiosändning och television.
Utrustning för radio- och TV-sändning.
TV-sändare utan mottagare.
Radiosändare med mottagare.
TV-kameror.
Mobiltelefoner.
Utrustning för dataöverföring.
Digital överföringsutrustning.

30250000-6
30251000-3
30252000-0
30253000-7
30254000-4
30255000-1
30256000-8
30257000-5
30258000-2
30259000-9

Datorsystem.
Datorstyrsystem.
Databashanteringssystem.
Redovisningssystem.
Informationssystem.
Medicinska informationssystem.
Administrativt bibliotekssystem.
Bildbehandlings- och arkiveringssystem.
Elektronisk databehandling.
Diverse datorsystem.

30260000-9

Servrar.

32310000-9
32320000-2
32330000-5

32000000-3

Radio-, televisions-, kommunikations- och
telekommunikationsutrustning samt tillhörande
utrustning och apparater.

32340000-8
32350000-1
32360000-4

TV- och radioapparater, ljud- eller videobandspelare
eller videoavspelare.
Rundradiomottagare.
TV-utrustning och audiovisuell utrustning.
Apparater för ljud- och videoinspelning samt ljudoch videoavspelning.
Mikrofoner och högtalare.
Delar till ljud- och videoutrustning.
Snabbtelefoner.

32100000-4
32110000-7
32120000-0
32130000-3
32140000-6
32150000-9
32160000-2

Elektronrör och elektroniska komponenter.
Elektriska kondensatorer.
Elektriska motstånd.
Tryckta kretskort.
Elektronrör och radiorör.
Halvledare.
Elektroniska integrerade kretsar och

32400000-7
32410000-0
32420000-3
32430000-6
32440000-9

Nät.
Lokalt nät.
Nätutrustning.
Globalt nät.
Fjärrmät- och terminalutrustning.

32500000-8

Telekommunikationsmateriel.

32300000-6

32510000-1
32520000-4
32530000-7
32540000-0
32550000-3
32560000-6
32571000-6
32580000-2

Trådlös telekommunikationsutrustning.
Telekablar och telekommunikationsutrustning.
Satellitbunden kommunikationsutrustning.
Växlar.
Telefonutrustning.
Fiberoptiska material.
Kommunikationsinfrastruktur.
Datautrustning.

33000000-0

Medicinsk apparatur och laboratorieapparatur,
optisk apparatur och precisionsapparatur, ur,
farmaceutiska produkter och tillhörande
medicinska förbrukningsartiklar.
Medicinsk apparatur.

33100000-1
33110000-4

33112100-9

Utrustning för medicinsk, odontologisk och
veterinärmedicinsk bildbehandling.
Röntgenapparatur.
Utrustning för medicinsk bildbehandling med
ultraljud och doppler.
Ekokardiograf.

33113000-5
33114000-2
33115000-9

MRT-utrustning.
Utrustning för spektroskopi.
Utrustning för tomografi.

33120000-7
33121000-4
33122000-1
33123000-8

Funktionell undersökning.
System för ambulatorisk långtidsregistrering.
Oftalmologi.
Utrustning för kardiovaskulära ändamål.

33111000-1
33112000-8

33124000-5
33125000-2
33126000-9
33127000-6

Utrustning och artiklar för diagnostik och
radiodiagnostik.
Utrustning för urologisk undersökning.
Utrustning för stomatologi.
Utrustning för immunanalys.

33130000-0
33131000-7
33132000-4
33133000-1
33134000-8
33135000-5
33136000-2
33137000-9
33138000-6

Tandvård och tandteknik.
Tandläkarinstrument.
Tandimplantat.
Tillbehör för tandavtryck.
Tillbehör för endodonti.
Utrustning för tandreglering.
Roterande instrument och slipinstrument.
Tillbehör för profylaktisk tandvård.
Produkter för tandproteser och tandreglering.

33140000-3

33142000-7

Icke-kemiska medicinska förbrukningsartiklar och
hematologiska förbrukningsartiklar.
Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk
och hematologiska förbrukningsartiklar.
Återanvändningsbart materiel.

33150000-6
33151000-3
33152000-0
33153000-7
33154000-4
33155000-1
33156000-8
33157000-5

Terapi.
Apparatur och utrustning för radioterapi.
Kuvöser.
Litotriptor.
Utrustning för mekanoterapi.
Utrustning för fysisk behandling.
Utrustning för psykologiska tester.
Utrustning för gasbehandling och annan

33141000-0

33158000-2
33159000-9

andningsstödjande utrustning.
Elektrisk, elektromagnetisk och mekanisk
behandling.
System för klinisk kemi.

33160000-9
33161000-6
33162000-3
33163000-0
33164000-7
33165000-4
33166000-1
33167000-8
33168000-5
33169000-2

Operationsteknik.
Utrustning för elektrokirurgi.
Apparatur och instrument för operationssalar.
Tält för medicinskt bruk.
Laparoskopiutrustning.
Utrustning för kryokirurgi och kryoterapi.
Utrustning för dermatologiskt bruk.
Operationsbelysning.
Apparatur för endoskopi och endokirurgi.
Kirurgiska instrument.

33170000-2
33171000-9
33172000-6

Anestesi och återupplivning.
Instrument för anestesi och återupplivning.
Apparatur för anestesi och återupplivning.

33180000-5
33181000-2
33182000-9
33183000-6
33184000-3
33185000-0
33186000-7

Funktionellt stöd.
Dialysapparater.
Apparatur för understöd av hjärtfunktioner.
Ortopediska hjälpmedel.
Proteser.
Hörapparater.
Utrustning för extrakorporeal cirkulation.

33190000-8
33191000-5

Diverse medicinsk apparatur.
Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien.
Autoklaver.

33192000-2
33193000-9
33194000-6
33194100-7
33195000-3
33196000-0
33200000-2
33210000-5
33220000-8
33230000-1
33240000-4
33250000-7
33260000-0
33270000-3
33280000-6

Möbler för sjukvårdsändamål.
Invalidfordon, rullstolar och tillhörande utrustning.
Apparatur och instrument för transfusion och
infusion.
Utrustning för infusion.
Patientövervakningssystem.
Medicinska hjälpmedel.
Instrument och apparater för mätning, kontroll,
provning och navigation.
Navigationsinstrument samt meteorologiska,
geologiska och geofysiska instrument.
Utrustning för fjärrkontroll.
Precisionsvågar, instrument för ritning, beräkning
och mätning av sträckor.
Instrument för mängdmätning.
Instrument för kontroll av fysikaliska egenskaper.
Apparater för kontroll och provning.
Regler- och styrinstrument.
Icke-medicinsk utrustning som för sin funktion är
beroende av strålning.

33300000-3
33400000-4
33410000-7
33420000-0
33430000-3
33440000-6
33450000-9

Utrustning för industriell processtyrning.
Optiska instrument.
Glasögon och linser.
Polariserande material.
Astronomiska och optiska instrument.
Vätskekristallsanordningar.
Fotoutrustning.

33500000-5

Klockinstrument.

G 52
36300000-4

Musikinstrument och delar till dessa.
G 52730

50300000-8

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende persondatorer, kontorsutrustning,
telekommunikations- och audiovisuell utrustning.

50310000-1
50320000-4
50330000-7
50340000-0

Underhåll och reparation av kontorsmaskiner.
Reparation och underhåll av persondatorer.
Underhåll av telekommunikationsutrustning.
Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk
utrustning.

50400000-9

50430000-8

Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
och precisionsutrustning.
Reparation och underhåll av mät-, test- och
kontrollapparater.
Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk
utrustning.
Reparation och underhåll av precisionsutrustning.

50860000-1

Reparation och underhåll av musikinstrument.

50410000-2
50420000-5

SNI Antal arbetsställen 1998:
DE 22310 Företag för reproduktion av ljudinspelningar 43
DE 22320 Företag för reproduktion av videoinspelningar 34
DE 22330 Företag f reproduktion av data o datorprogram 60
DL 30
Industri kontorsmaskiner,datorer 441
DL 32
Teleproduktindustri 647
DL 33
Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2
098

G 52740
K 72500
K 74814

Detaljh, reparation hushålls- o personliga artiklar
65334. Del. Handel till 653.
Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145
Rep av guldsmedsvaror till 671.
Andra rep.verkst f hushållsartiklar o personl art 957
Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486
Fotolaboratorier 368. Del. Även till 77.

SSYK 96 Yrken:
7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl.
7311 Finmekaniker
7312 Musikinstrumentmakare m.fl.
8282 Montörer, el- och teleutrustning

SPIN 2007 varor och tjänster:
26 Datorer, elektronikvaror och optik
26.1 Elektroniska komponenter och kretskort
26.11 Elektroniska komponenter
26.110 Elektroniska komponenter
26.110.01 Bildrör för televisionsmottagare; rör till
televisionskameror; andra katodstrålerör
26.110.02 Magnetroner, klystroner, mikrovågsrör samt andra
mottagar- och förstärkarrör
26.110.03 Dioder; transistorer; tyristorer, dubbeldioder (diacs)
och dubbelriktade tyristorer (triacs)
26.110.04 Halvledarkomponenter eller halvledarelement;
lysdioder; monterade piezoelektriska kristaller; delar och
tillbehör till dessa
26.110.05 Elektroniska integrerade kretsar

26.110.06 övriga delar till elektronrör och andra elektroniska
komponenter
26.110.07 Tjänster i samband med tillverkning av elektroniska
integrerade kretsar
26.110.08 Delar av tillverkningen av elektroniska komponenter
som utförs av underleverantörer
26.12 Kretskort
26.120 Kretskort
26.120.01 Tryckta kretsar
26.120.02 Ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för
maskiner för automatisk databehandling
26.120.03 Smartkort
26.120.04 Tjänster i samband med tillverkning av tryckta kretsar
26.120.05 Delar av tillverkningen av kretskort som utförs av
underleverantörer
26.2 Datorer och kringutrustning
26.20 Datorer och kringutrustning
26.200 Datorer och kringutrustning
26.200.01 Bärbara maskiner för automatisk databehandling,
med en vikt av högst 10 kg, t.ex. portföljdatorer och handdatorer
26.200.02 Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande
apparater som kan kopplas till en dator eller ett datornät
26.200.03 Digitala maskiner för automatisk databehandling, där
det inom samma hölje finns åtminstone en centralenhet samt en
in- och en utmatningsenhet, kombinerade eller ej
26.200.04 Digitala maskiner för automatisk databehandling, i
form av system
26.200.05 Andra digitala maskiner för automatisk
databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två
stycken av följande typer av enheter:

lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter
26.200.06 In- eller utmatningsenheter, med eller utan
lagringsenheter inom samma hölje
26.200.07 Monitorer och projektorer som huvudsakligen
används i ett ADBsystem
26.200.08 Enheter som utför minst två av arbetsuppgifterna
utskrift, skanning, kopiering och telefaxöverföring
26.200.09 Lagringsenheter
26.200.10 Icke-flyktiga halvledarminnen
26.200.11 Andra enheter till maskiner för automatisk
databehandling
26.200.12 Delar och tillbehör till datorer
26.200.13 Tjänster i samband med tillverkning av datorer och
kringutrustning
26.200.14 Delar av tillverkningen av datorer och kringutrustning
som utförs av underleverantörer
26.3 Kommunikationsutrustning
26.30 Kommunikationsutrustning
26.300 Kommunikationsutrustning
26.300.01 Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för
mottagning
26.300.02 Apparater för sändning, utan inbyggd utrustning för
mottagning
26.300.03 Televisionskameror
26.300.04 Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar
26.300.05 Telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät
26.300.06 Andra telefoner och apparater för sändning eller
mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater
för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (såsom LAN och
WAN)

26.300.07 Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi
26.300.08 Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till
radio- och TVsändare och TV-kameror
26.300.09 Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.
26.300.10 Delar av tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater
o.d.
26.300.11 Delar av tillverkningen av kommunikationsutrustning
som utförs av underleverantörer

26.400.11 Andra apparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi
26.400.12 Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar
26.400.13 Delar till radiomottagare och radiosändare
26.400.14 Spelkonsoler (som används med en
televisionsmottagare eller som innehåller en skärm) och andra
skicklighets- eller turspel med elektronisk skärm
26.400.15 Delar av tillverkningen av hemelektronik som utförs
av underleverantörer

26.4 Hemelektronik
26.40 Hemelektronik
26.400 Hemelektronik
26.400.01 Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta
utan yttre kraftkälla
26.400.02 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla
26.400.03 Televisionsmottagare, även med inbyggd
rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud eller videosignaler
26.400.04 Skivspelare, elektriska grammofoner,
kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning
26.400.05 Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning
26.400.06 Videokameror och annan utrustning för inspelning
eller återgivning av videosignaler
26.400.07 Monitorer och projektorer utan inbyggd
televisionsmottagare och sominte i första hand används i ett
ADB-system
26.400.08 Mikrofoner och mikrofonstativ
26.400.09 Högtalare; hörlurar och hörtelefoner, även
kombinerade med mikrofon
26.400.10 Tonfrekvensförstärkare; ljudförstärkaranläggningar

26.5 Instrument och apparater för mätning, provning och
navigering samt ur
26.51 Instrument och apparater för mätning, provning och
navigering
26.510 Instrument och apparater för mätning, provning och
navigering
26.510.01 Kompasser; andra instrument och apparater för
navigering
26.510.02 Avståndsmätare, teodoliter och takymetrar; andra
instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi,
hydrologi, meteorologi och geofysik
26.510.03 Radarapparater och apparater för radionavigering
26.510.04 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre
26.510.05 Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och
räkneinstrument
26.510.06 övriga instrument för manuell längdmätning (t.ex.
mikrometrar och skjutmått)
26.510.07 Instrument och apparater för mätning eller påvisande
av joniserande strålning
26.510.08 Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
26.510.09 Instrument för mätning av elektriska storheter, utan
registreringsanordning

26.510.10 Instrument och apparater för telekommunikation
26.510.11 Andra instrument och apparater för mätning av
elektriska storheter
26.510.12 Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar,
hygrometrar och psykrometrar
26.510.13 Instrument för mätning av gasers eller vätskors
strömning, nivå, tryck e.d.
26.510.14 Andra instrument och apparater för fysikalisk eller
kemisk analys
26.510.15 Mikroskop, andra än optiska mikroskop;
diffraktionskameror
26.510.16 Maskiner och apparater för provning av materials
mekaniska egenskaper
26.510.17 Förbruknings- och produktionsmätare för gas, vätskor
eller elektricitet
26.510.18 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar;
hastighetsmätare och takometrar; stroboskop
26.510.19 Hydrauliska eller pneumatiska instrument och
apparater för automatisk reglering
26.510.20 Diverse andra instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll
26.510.21 Termostater, tryckregulatorer och andra instrument
och apparater för automatisk reglering
26.510.22 Delar till radarapparater och apparater för
radionavigering
26.510.23 Delar och tillbehör till varor i 26.510.02, 26.510.05,
26.510.06, 26.510.07-11 och 26.510.12-14; mikrotomer; diverse
andra delar
26.510.24 Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska)
och diffraktionskameror
26.510.25 Delar och tillbehör till varor i 26.510.17 och 26.510.18

26.510.26 Delar och tillbehör till instrument och apparater i
26.510.19, 26.510.20 och 26.510.21
26.510.27 Delar och tillbehör till instrument och apparater i
26.510.01 och 26.510.16
26.510.28 Delar av tillverkningen av instrument för mätning,
provning och navigering som utförs av underleverantörer
26.52 Ur
26.520 Ur
26.520.01 Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller
metall med plätering av ädelmetall
26.520.02 Armbandsur, fickur och andra ur, även med
stoppursfunktion, ej med boett av ädelmetall eller metall med
plätering av ädelmetall
26.520.03 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon
26.520.04 Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och
väggur; andra ur
26.520.05 Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och
sammansatta
26.520.06 Andra urverk, kompletta och sammansatta
26.520.07 Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte
sammansatta eller delvis sammansatta; ofullständiga urverk till
fick- och armbandsur, sammansatta
26.520.08 Råurverk till fick- och armbandsur
26.520.09 Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej
sammansatta, utom till fick- eller armbandsur
26.520.10 Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder
26.520.11 Andra urdelar
26.520.12 Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare;
tidströmställare med urverk eller synkronmotor
26.520.13 Delar av urtillverkningen som utförs av
underleverantörer

26.6 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och
elektroterapeutisk utrustning
26.60 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och
elektroterapeutisk utrustning
26.600 Strålningsutrustning samt elektromedicinsk och
elektroterapeutisk utrustning
26.600.01 Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-,
beta- eller gammastrålar
26.600.02 Apparater för elektrodiagnostik, för medicinskt bruk
26.600.03 Apparater för bestrålning med ultraviolett eller
infrarött ljus, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
bruk
26.600.04 Pacemakers; hörapparater
26.600.05 Tjänster i samband med tillverkning av medicinska
instrument
26.600.06 Delar av tillverkningen av strålningsutrustning samt
elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning som utförs av
underleverantörer
26.7 Optiska instrument och fotoutrustning
26.70 Optiska instrument och fotoutrustning
26.700 Optiska instrument och fotoutrustning
26.700.01 Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska
förstorings- eller förminskningsapparater
26.700.02 Stillbildskameror för framställning av klicheÅLer eller
andra tryckformar; stillbildskameror för fotografering av
dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.
26.700.03 Digitala kameror
26.700.04 Kameror för omedelbar bildframställning och andra
stillbildskameror
26.700.05 Kinokameror

26.700.06 Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra
stillbildsprojektorer
26.700.07 Blixtljusapparater; fotografiska förstorings- och
förminskningsapparater; apparater för foto- och kinolaboratorier;
negatoskop, projektionsdukar
26.700.08 Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
26.700.09 Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
26.700.10 Skivor och plattor av polariserande material; linser,
prismor, speglar och andra optiska element (utom av glas som
inte är optiskt bearbetat), monterade eller omonterade, men ej
för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller
förminskningsapparater
26.700.11 Kikare (monokulära och binokulära) och andra
teleskop; andra astronomiska instrument; optiska mikroskop
26.700.12 Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än
laserdioder; diverse andra optiska apparater och instrument
26.700.13 Delar och tillbehör till kikare (monokulära och
binokulära) och andra teleskop; till andra astronomiska
instrument; och till optiska mikroskop
26.700.14 Delar och tillbehör till anordningar med flytande
kristaller, lasrar (andra än laserdioder), diverse andra optiska
apparater och instrument
26.700.15 Delar av tillverkningen av optiska instrument och
fotoutrustning som utförs av underleverantörer
26.8 Magnetiska och optiska medier
26.80 Magnetiska och optiska medier
26.800 Magnetiska och optiska medier
26.800.01 Oinspelade magnetiska medier, utom kort med
magnetremsa
26.800.02 Oinspelade optiska medier

26.800.03 Andra inspelningsmedier, inkl. matriser för
skivtillverkning
26.800.04 Kort med magnetremsa
26.800.05 Delar av tillverkningen av magnetiska och optiska
medier som utförs av underleverantörer
32.2 Musikinstrument
32.20 Musikinstrument
32.200 Musikinstrument
32.200.01 Pianon och andra stränginstrument med klaviatur
32.200.02 Stränginstrument, utom pianon och andra
stränginstrument med klaviatur
32.200.03 Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande
instrument; dragspel och liknande instrument; munspel;
blåsinstrument
32.200.04 Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller
måste förstärkas på elektrisk väg
32.200.05 Slaginstrument, speldosor och andra
musikinstrument av olika slag
32.200.06 Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer
till speldosor; strängar till musikinstrument
32.200.07 Delar och tillbehör till musikinstrument
32.200.08 Delar av tillverkningen av musikinstrument som utförs
av underleverantörer
32.5 Medicinsk och dental utrustning
32.50 Medicinsk och dental utrustning
32.501 Medicinska och dentala instrument och tillbehör
32.501.01 Instrument och apparater för dentalt bruk
32.501.02 Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt
bruk eller för laboratoriebruk

32.501.03 Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument
och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och
apparater
32.501.04 Terapeutiska instrument och apparater;
andningsapparater
32.501.05 Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; andra
konstgjorda kroppsdelar utom tandproteser
32.501.06 Delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och
ortopediska artiklar
32.501.07 Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk; frisörstolar och liknande stolar samt delar till
dessa
32.501.08 Kontaktlinser; glasögonlinser
32.501.09 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd
för ögonen eller för annat ändamål
32.501.10 Bågar och infattningar för glasögon e.d.
32.501.11 Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.
32.501.12 Andra artiklar för medicinskt eller kirurgiskt bruk
32.501.13 Delar av tillverkningen av medicinsk, kirurgisk och
ortopedisk utrustning som utförs av underleverantörer
32.502 Tandproteser
32.502.01 Tandproteser
32.502.02 Delar av tillverkningen av tandproteser som utförs av
underleverantörer
28.23 Kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och
kringutrustning)
28.230 Kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer
och kringutrustning)
28.230.01 Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner

28.230.02 Elektroniska räknemaskiner samt maskiner i
fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och
avläsning av data
28.230.03 Bokföringsmaskiner, kassaapparater,
frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande
maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk
28.230.04 Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av
kontakttyp samt värmekopieringsapparater
28.230.05 Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp
28.230.06 Andra maskiner och apparater för kontorsbruk
28.230.07 Delar och tillbehör till skrivmaskiner och
räknemaskiner
28.230.08 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för
kontorsbruk
28.230.09 Delar och tillbehör till fotokopieringsapparater
28.230.10 Tjänster i samband med tillverkning av kontors- och
bokföringsmaskiner (utom datorer och kringutrustning)
28.230.11 Delar av tillverkningen av kontorsmaskiner och
kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) som utförs
av underleverantörer

95.120 Tjänster avseende reparation av
kommunikationsutrustning
95.120.00 Tjänster avseende reparation av
kommunikationsutrustning

95.1 Tjänster avseende reparation av datorer och
kommunikationsutrustning
95.11 Tjänster avseende reparation av datorer och
kringutrustning
95.110 Tjänster avseende reparation av datorer och
kringutrustning
95.110.00 Tjänster avseende reparation av datorer och
kringutrustning
95.12 Tjänster avseende reparation av
kommunikationsutrustning

26.4 Industri för hemelektronik
26.40 Industri för hemelektronik
26.400 Industri för hemelektronik

SNI 2007 Näringsgrenar.
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik
26.1 Industri för elektroniska komponenter och kretskort
26.11 Industri för elektroniska komponenter
26.110 Industri för elektroniska komponenter
26.12 Industri för kretskort
26.120 Industri för kretskort
26.2 Industri för datorer och kringutrustning
26.20 Industri för datorer och kringutrustning
26.200 Industri för datorer och kringutrustning
26.3 Industri för kommunikationsutrustning
26.30 Industri för kommunikationsutrustning
26.300 Industri för kommunikationsutrustning

26.5 Industri för instrument och apparater för mätning, provning
och navigering; urindustri
26.51 Industri för instrument och apparater för mätning,
provning och navigering
26.510 Industri för instrument och apparater för mätning,
provning och navigering

26.52 Urindustri
26.520 Urindustri

682 Maskiner. Tillverkning.

26.6 Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk och
elektroterapeutisk utrustning
26.60 Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk
och elektroterapeutisk utrustning
26.600 Industri för strålningsutrustning samt elektromedicinsk
och elektroterapeutisk utrustning

CPV 6003:
29000000-9

26.7 Industri för optiska instrument och fotoutrustning
26.70 Industri för optiska instrument och fotoutrustning
26.700 Industri för optiska instrument och fotoutrustning
26.8 Industri för magnetiska och optiska medier
26.80 Industri för magnetiska och optiska medier
26.800 Industri för magnetiska och optiska medier
32.2 Musikinstrumentindustri
32.20 Musikinstrumentindustri
32.200 Musikinstrumentindustri
32.5 Industri för medicinsk och dental utrustning
32.50 Industri för medicinsk och dental utrustning
32.501 Industri för medicinska och dentala instrument och
tillbehör
32.502 Tandteknikerlaboratorier
33.13 Reparationsverkstäder för elektronisk och optisk
utrustning
33.130 Reparationsverkstäder för elektronisk och optisk
utrustning

29100000-0
29110000-3
29120000-6
29130000-9
29140000-2
29200000-1
29210000-4
29220000-7

Maskiner, utrustning, redskap, apparater och
tillhörande produkter.
Maskiner för produktion och användning av
mekanisk energi.
Turbiner och motorer.
Pumpar och kompressorer.
Kranar, ventiler och liknande anordningar.
Växlar, växellådor och drivelement.
Universalmaskiner.
Industri- eller laboratorieugnar och
förbränningsugnar.
Lyft- och hanteringsutrustning samt delar till sådan
utrustning.

29230000-0

Kyl- och ventilationsutrustning. Ingår i 683
Maskiner och apparater för värme, ventilation,
sanitet och för el od

29240000-3

Diverse universalmaskiner.

29300000-2

Maskiner för jordbruk, trädgårdsbruk och
skogsbruk.
Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning
eller odling.
Skördetröskor.
Sprutmaskiner för jordbruk eller trädgårdsskötsel.

29310000-5
29330000-1
29340000-4

29350000-7
29360000-0
29370000-3
29380000-6
29400000-3
29410000-6
29420000-9
29430000-2
29440000-5
29450000-8
29460000-1
29470000-4
29500000-4
29510000-7
29520000-0
29530000-3

Självlastande eller avlastande släp- och
påhängsvagnar för jordbruk.
Specialmaskiner för jordbruk eller skogsbruk.
Traktorer.
Delar till jordbruks- och skogsmaskiner.
Verktygsmaskiner.
Verktygsmaskiner som drivs med laser och
fleroperationsmaskiner.
Svarvar, borr- och fräsmaskiner.
Verktygsmaskiner för metallbearbetning.
Verktygsmaskiner för bearbetning av hårda material
utom metaller.
Pneumatiska eller motordrivna handverktyg.
Verktyg för lödning, hårdlödning och svetsning;
maskiner och utrustning för anlöpning och
varmsprutning.
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner.

29550000-9
29560000-2

Specialmaskiner med reservdelar.
Maskiner för metallurgi och tillhörande delar.
Maskiner för brytning och byggnadsarbeten.
Maskiner för beredning av livsmedel, drycker och
tobak samt tillhörande delar.
Maskiner för tillverkning av textilier, kläder och
läderartiklar.
Maskiner för pappers- och kartongtillverkning.
Diverse specialmaskiner.

29600000-5

Vapen, ammunition och tillhörande delar.

29540000-6

29700000-6

Hushållsapparater. Ingår i 683 Maskiner och
apparater för värme, ventilation, sanitet och för el od

29800000-7
29810000-0
29820000-3
29830000-6
29840000-9
29850000-2
29860000-5
29870000-8

Diverse utrustning.
Transportrelaterad utrustning.
Verkstadsutrustning.
Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten..
Cateringutrustning.
Nöd- och säkerhetsutrustning.
Teknisk utrustning.
Diverse utrustning e.t.k..

50840000-5

Reparation och underhåll av vapen och
vapensystem..

50510000-3

Reparation och underhåll av pumpar, ventiler, kranar
och metallbehållare.

50530000-9

Reparation och underhåll av maskiner.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DK 29
Maskinindustri som ej ingår i annan
underavdelning 5 286
SSYK 96 Yrken:
Kan gälla även andra områden:
7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och
maskinreparatörer
8160 Driftmaskinister m.fl.
8170 Industrirobotoperatörer
8290 Övriga maskinoperatörer och montörer

SPIN 2007 varor och tjänster:
28 övriga maskiner
28.1 Maskiner för allmänt ändamål
28.11 Motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28.110 Motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
28.110.01 Utombordsmotorer
28.110.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för
fartygsdrift; andra motorer
28.110.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning
utom för luftfartyg och fordon
28.110.04 ångturbiner
28.110.05 Hydrauliska turbiner och vattenhjul
28.110.06 Gasturbinmotorer, utom turbojet- och
turbopropmotorer
28.110.07 Vindturbiner
28.110.08 Delar till ångturbiner
28.110.09 Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inklusive
regulatorer
28.110.10 Delar till gasturbiner (utom turbojet- och
turbopropmotorer)
28.110.11 Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning,
utom delar till luftfartygsmotorer
28.110.12 Delar till diverse andra motorer
28.110.13 Delar av tillverkningen av motorer och turbiner utom
för luftfartyg och fordon som utförs av underleverantörer
28.12 Fluidteknisk utrustning
28.120 Fluidteknisk utrustning
28.120.01 Linjärt arbetande hydrauliska motorer och
tryckluftsmotorer (cylindrar)
28.120.02 Roterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer

28.120.03 Hydrauliska pumpar
28.120.04 Hydrauliska ventiler och tryckluftsventiler
28.120.05 Hydrauliska enheter
28.120.06 Hydrauliska system
28.120.07 Delar till fluidteknisk utrustning
28.120.08 Delar av tillverkningen av hydraulik- och
pneumatikprodukter som utförs av underleverantörer
28.13 Andra pumpar och kompressorer
28.130 Andra pumpar och kompressorer
28.130.01 Bränsle-, smörjmedels- och kylmedelspumpar;
betongpumpar
28.130.02 Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor
28.130.03 Andra roterande förträngningspumpar för vätskor
28.130.04 Andra centrifugalpumpar och andra vätskepumpar
28.130.05 Vakuumpumpar
28.130.06 Hand- eller fotdrivna luftpumpar
28.130.07 Luftkompressorer för kyl- eller frysutrustning
28.130.08 Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett
underrede avsett att dragas
28.130.09 Turbokompressorer
28.130.10 Kolvkompressorer
28.130.11 Rotationskompressorer, med en eller flera axlar
28.130.12 Andra kompressorer
28.130.13 Delar till vätskepumpar; delar till vätskeelevatorer
28.130.14 Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer
för luft eller andra gaser samt till fläktar och kåpor
28.130.15 Delar av tillverkningen av andra pumpar och
kompressorer som utförs av underleverantörer
28.15 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
28.150 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
28.150.01 Kullager och rullager

28.150.02 Ledbultkedjor, av järn eller stål
28.150.03 Transmissionsaxlar, inklusive kamaxlar och vevaxlar,
och vevar
28.150.04 Lagerhus och glidlager
28.150.05 Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kuleller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar
28.150.06 Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor
28.150.07 Friktionskopplingar och andra axelkopplingar,
inklusive universalkopplingar
28.150.08 Kulor, nålar och rullar; delar till kul- och rullager
28.150.09 Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål
28.150.10 övriga delar till lager samt andra delar för
kraftöverföring
28.150.11 Delar av tillverkningen av lager, kugghjul och andra
delar för kraftöverföring som utförs av underleverantörer
28.2 Andra maskiner för allmänt ändamål
28.21 Ugnar och brännare
28.210 Ugnar och brännare
28.210.01 Brännare; mekaniska eldningsapparater (stokrar) och
eldstadsrostar; mekaniska anordningar för avlägsnande av aska
och liknande
28.210.02 Industri- eller laboratorieugnar, icke elektriska,
inklusive förbränningsugnar, utom ugnar för bagerier och
konditorier
28.210.03 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk;
utrustning med induktiv eller elektrisk uppvärmning
28.210.04 Delar till brännare och ugnar
28.210.05 Delar av tillverkningen av ugnar och brännare som
utförs av underleverantörer
28.22 Lyft- och godshanteringsanordningar

28.220 Lyft- och godshanteringsanordningar
28.220.01 Taljor och lyftblock
28.220.02 Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för
användning under jord; andra vinschar, gångspel
28.220.03 Domkrafter
28.220.04 Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och
krantruckar
28.220.05 Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som
används på järnvägsperronger
28.220.06 Hissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
28.220.07 Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt
arbetande godselevatorer och godstransportörer
28.220.08 Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan
godshantering, lastning eller lossning
28.220.09 Delar till maskiner och apparater för lyftning eller
annan godshantering
28.220.10 Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar,
grävmaskiner och liknande
28.220.11 Delar av tillverkningen av lyft- och
godshanteringsanordningar som utförs av underleverantörer
28.24 Motordrivna handverktyg
28.240 Motordrivna handverktyg
28.240.01 Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk
motor
28.240.02 Andra motordrivna handverktyg
28.240.03 Delar till elektromekaniska handverktyg med inbyggd
elektrisk motor
28.240.04 Delar till andra motordrivna handverktyg
28.240.05 Delar av tillverkningen av motordrivna handverktyg
som utförs av underleverantörer
28.29 övriga maskiner för allmänt ändamål

28.290 övriga maskiner för allmänt ändamål
28.290.01 Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer
för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater
för destillering eller rektifiering
28.290.02 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vätskor
28.290.03 Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till
förbränningsmotorer
28.290.04 Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning,
tillslutning o.d. av flaskor eller andra kärl
28.290.05 Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångblästeroch sandblästerapparater och liknande apparater, utom för
jordbruksändamål
28.290.06 Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar
28.290.07 Vågar för industriändamål; vågar för kontinuerlig
vägning av varor på transportörer; tolerans- och doseringsvågar
28.290.08 Personvågar och hushållsvågar
28.290.09 Andra vågar och annan mätutrustning
28.290.10 Centrifuger, utom mjölkseparatorer och
torkcentrifuger
28.290.11 Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner
för bearbetning av metall eller glas
28.290.12 Försäljningsautomater
28.290.13 Diskmaskiner för industriändamål
28.290.14 Diverse andra maskiner och apparater, för
behandling av material genom förfaranden som inbegriper
temperaturförändring
28.290.15 Icke elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och
svetsar och delar till sådana; maskiner och apparater för
ythärdning med gas
28.290.16 Delar till generatorer för gengas eller vattengas

28.290.17 Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater
för filtrering eller rening av vätskor eller gaser
28.290.18 Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till
sprutmaskiner, vikter till vågar, delar till försäljningsautomater
28.290.19 Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda
med elektriska kopplingsanordningar
28.290.20 Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring,
påfyllning, förpackning eller inslagning
28.290.21 Delar till icke elektriska verktyg för hård- och
mjuklödning och svetsar; maskiner och apparater för ythärdning
med gas
28.290.22 Delar av tillverkningen av övriga maskiner för allmänt
ändamål som utförs av underleverantörer
28.3 Jord- och skogsbruksmaskiner
28.30 Jord- och skogsbruksmaskiner
28.300 Jord- och skogsbruksmaskiner
28.300.01 Förarledda traktorer
28.300.02 Traktorer, med en effekt av högst 37 kW
28.300.03 Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst
59 kW
28.300.04 Traktorer, med en effekt större än 59 kW
28.300.05 Plogar
28.300.06 Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
28.300.07 Såmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner
28.300.08 Gödselspridare
28.300.09 Andra jordbearbetningsmaskiner
28.300.10 Gräsklippningsmaskiner
28.300.11 Slåttermaskiner, inklusive knivbalkar avsedda att
monteras på traktorer

28.300.12 Maskiner och redskap för höskörd, utom
slåttermaskiner
28.300.13 Halm- och foderpressar, även med pickup
28.300.14 Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare
28.300.15 Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
28.300.16 Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruket eller
trädgårdsnäringen
28.300.17 Självlastande eller självlossande släpfordon och
påhängsvagnar för jordbruksändamål
28.300.18 Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt
eller andra jordbruksprodukter utom frön, spannmål och trindsäd
28.300.19 Mjölkningsmaskiner
28.300.20 Maskiner och apparater för beredning av djurfoder
28.300.21 äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
28.300.22 Maskiner och apparater för fjäderfäavel
28.300.23 Andra maskiner och apparater för jordbruk,
trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling
28.300.24 Delar till andra maskiner och redskap för skörd och
tröskning
28.300.25 Delar till jordbearbetningsmaskiner
28.300.26 Delar till andra jordbruksmaskiner
28.300.27 Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och
apparater för mejerihantering
28.300.28 Delar av tillverkningen av jord- och
skogsbruksmaskiner som utförs av underleverantörer
28.4 Maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
28.41 Maskiner för metallbearbetning
28.410 Maskiner för metallbearbetning

28.410.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av metall med
laser, ultraljud o.d.
28.410.02 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med
mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för
metallbearbetning
28.410.03 Svarvar för avlägsnande av metall
28.410.04 Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller
fräsning i metall; andra gängskärningsmaskiner för
metallbearbetning
28.410.05 Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning
eller annan ytbehandling av metall
28.410.06 Verktygsmaskiner för hyvling, sågning, kapning eller
annan avverkande bearbetning av metaller
28.410.07 Maskiner för bockning, falsning eller riktning av
metaller
28.410.08 Maskiner för klippning och stansning av metaller
28.410.09 Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och andra
pressar för bearbetning av metall
28.410.10 övriga verktygsmaskiner för icke avverkande
bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet
28.410.11 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för
metallbearbetning
28.410.12 Delar av tillverkningen av maskiner för
metallbearbetning som utförs av underleverantörer
28.49 övriga verktygsmaskiner
28.490 övriga verktygsmaskiner
28.490.01 Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska
produkter, betong eller liknande mineraliska material eller för
bearbetning av glas i kallt tillstånd

28.490.02 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material; maskiner
för elmetallisering
28.490.03 Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för
verktygsmaskiner
28.490.04 Materialhållare för verktygsmaskiner
28.490.05 Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon
för verktygsmaskiner
28.490.06 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för
bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda
material
28.490.07 Delar av tillverkningen av övriga verktygsmaskiner
som utförs avunderleverantörer
28.9 Andra specialmaskiner
28.91 Maskiner för metallurgi
28.910 Maskiner för metallurgi
28.910.01 Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner;
metallvalsverk
28.910.02 Delar till maskiner för metallurgi; delar till
metallvalsverk
28.910.03 Delar av tillverkningen av maskiner för metallurgi som
utförs av underleverantörer
28.92 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.920 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.920.01 Kontinuerligt arbetande godselevatorer och
godstransportörer, för användning under jord
28.920.02 Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc.
samt maskiner för tunneldrivning; andra maskiner för borrning,
inklusive djupborrningsmaskiner
28.920.03 Självgående bladschaktmaskiner

28.920.04 Självgående väghyvlar
28.920.05 Självgående skrapor
28.920.06 Självgående stampmaskiner och vägvältar
28.920.07 Självgående lastare med framtill monterad skopa
28.920.08 Självgående grävmaskiner och lastare, som har en
svängvinkel av 360 grader, utom lastare med framtill monterad
skopa
28.920.09 Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra
självgående gräv-, bryt- eller schaktmaskiner
28.920.10 Blad till bladschaktmaskiner
28.920.11 Dumprar, konstruerade för användning i terräng
28.920.12 Andra maskiner för grävning, brytning eller
schaktning
28.920.13 Maskiner och apparater för sortering, malning,
blandning eller liknande behandling av jord, sten, malm och
andra mineraliska ämnen
28.920.14 Bandtraktorer
28.920.15 Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning,
brytning och schaktning; delar till kranar
28.920.16 Delar till maskiner och apparater för sortering,
malning eller annan behandling av jord, sten och liknande
28.920.17 Delar av tillverkningen av gruv-, bergbrytnings- och
byggmaskinersom utförs av underleverantörer
28.93 Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och
tobaksvaror
28.930 Maskiner för framställning av livsmedel, drycker och
tobaksvaror
28.930.01 Mjölkseparatorer
28.930.02 Maskiner och apparater för mejerihantering, utom
mjölkseparatorer

28.930.03 Apparater för malning eller bearbetning av spannmål
eller torkade grönsaker
28.930.04 Maskiner och apparater som används vid
framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
28.930.05 Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska;
utrustning för matlagning eller för uppvärmning av mat, dock
inte för hushållsbruk
28.930.06 Maskiner och apparater för torkning av
jordbruksprodukter
28.930.07 Andra maskiner och apparater för industriell
beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, inklusive
för utvinning och beredning av fetter och oljor
28.930.08 Maskiner och apparater för beredning eller
bearbetning av tobak
28.930.09 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av
frön, spannmål och trindsäd
28.930.10 Delar till maskiner och apparater för framställning av
drycker
28.930.11 Delar till maskiner och apparater för beredning eller
tillverkning av spannmål och av matvaror
28.930.12 Delar till maskiner och apparater för beredning eller
28.930.13 Delar till maskiner och apparater för rensning eller
sortering av frön, spannmål och trindsäd
28.930.14 Delar av tillverkningen av maskiner för framställning
av livsmedel, drycker och tobaksvaror som utförs av
underleverantörer
28.94 Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och
lädervaror
28.940 Maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och
lädervaror

28.940.01 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller
nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av
textilfibrer
28.940.02 Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd,
spolning, rullning eller haspling
28.940.03 Vävstolar
28.940.04 Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande
maskiner; maskiner för tuftning
28.940.05 Hjälpmaskiner för användning tillsammans med
maskiner för textilbearbetning; textiltryckmaskiner
28.940.06 Maskiner och apparater för tvättning eller annan
rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning, färgning,
upprullning o.d. av textilgarn och textilvävnader; maskiner och
apparater för efterbehandling av filt
28.940.07 Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner;
torkmaskiner för mer än 10 kg torr tvätt
28.940.08 Torkcentrifuger för tvätt
28.940.09 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och
symaskiner för hemsömnad
28.940.10 Maskiner och apparater för beredning, garvning eller
annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för
tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar,
skinn eller läder
28.940.11 Symaskiner för hemsömnad
28.940.12 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för
vävning och spinning
28.940.13 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för
tillverkning av textilier och beklädnadsartiklar och för beredning
av läder

28.940.14 Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av
textil-, beklädnads-och lädervaror som utförs av
underleverantörer
28.95 Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp
28.950 Maskiner för tillverkning av massa, papper och papp
28.950.01 Maskiner för tillverkning av papper och papp, exkl.
delar till dessa
28.950.02 Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp
28.950.03 Delar av tillverkningen av maskiner för tillverkning av
papper och papp som utförs av underleverantörer
28.96 Plast- och gummibearbetningsmaskiner
28.960 Plast- och gummibearbetningsmaskiner
28.960.01 Maskiner och apparater för bearbetning av plast och
gummi eller för tillverkning av varor av dessa material
28.960.02 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av
plast och gummi eller för tillverkning av varor av dessa material
28.960.03 Delar av tillverkningen av plast- och
gummibearbetningsmaskiner som utförs av underleverantörer
28.99 övriga specialmaskiner
28.990 övriga specialmaskiner
28.990.01 Bokbinderimaskiner, inklusive trådhäftsmaskiner
28.990.02 Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för
preparering eller tillverkning av klicheÅLer, tryckplåtar
28.990.03 Offsetpressar, utom sådana som är av kontorstyp
28.990.04 Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
28.990.05 Maskiner och apparater av sådana slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av
halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers),
halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar

28.990.06 Torkmaskiner för trä, papper, pappersmassa eller
papp; övriga torkmaskiner, utom för hushåll
28.990.07 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning
för nöjesfält
28.990.08 Startanordningar för luftfartyg;
inbromsningsanordningar samt liknande utrustning; utrustning
för balansering av däck; övriga specialmaskiner
28.990.09 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner
28.990.10 Delar till maskiner och apparater av sådana slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av
halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers),
halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska
integrerade kretsar eller flata bildskärmar
28.990.11 Delar till övriga specialmaskiner
28.990.12 Delar av tillverkningen av övriga specialmaskiner
som utförs av underleverantörer
33 Tjänster avseende reparation och installation av
maskiner och apparater
33.1 Tjänster avseende reparation av metallvaror, maskiner och
apparater
33.11 Tjänster avseende reparation av metallvaror
33.110 Tjänster avseende reparation av metallvaror
33.110.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av
byggnadsmetallvaror
33.110.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av
cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
33.110.03 Tjänster avseende reparation och underhåll av
ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
33.110.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen
och ammunition

33.110.05 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra
metallvaror
33.12 Tjänster avseende reparation av maskiner
33.120 Tjänster avseende reparation av maskiner
33.120.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av
motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
33.120.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av
hydraulik- och pneumatikprodukter, andra pumpar,
kompressorer, kranar och ventiler
33.120.03 Tjänster avseende reparation och underhåll av lager,
kugghjul och andra delar för kraftöverföring
33.120.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av ugnar
och brännare
33.120.05 Tjänster avseende reparation och underhåll av lyftoch godshanteringsanordningar
33.120.06 Tjänster avseende reparation och underhåll av
kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och
kringutrustning)
33.120.07 Tjänster avseende reparation och underhåll av
motordrivna handverktyg
33.120.08 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
33.120.09 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra
maskiner för allmänt ändamål
33.120.10 Tjänster avseende reparation och underhåll av jordoch skogsbruksmaskiner
33.120.11 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
33.120.12 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner för metallurgi

33.120.13 Tjänster avseende reparation och underhåll av gruv-,
bergbrytnings och byggmaskiner
33.120.14 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner och apparater för beredning av livsmedel, drycker och
tobak
33.120.15 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner och apparater för tillverkning av textilier,
beklädnadsartiklar och lädervaror
33.120.16 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner för tillverkning av papper och papp
33.120.17 Tjänster avseende reparation och underhåll av
maskiner för gummi och plast
33.120.18 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra
specialmaskiner
33.13 Tjänster avseende reparation av elektronisk och optisk
utrustning
33.130 Tjänster avseende reparation av elektronisk och optisk
utrustning
33.130.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av
instrument ochapparater för mätning, provning och navigering
33.130.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av
strålningsutrustning samt elektromedicinsk och
elektroterapeutisk utrustning
33.130.03 Tjänster avseende reparation och underhåll av
optiska instrument och fotoutrustning för yrkesmässig
användning
33.130.04 Tjänster avseende reparation och underhåll av annan
elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk
33.14 Tjänster avseende reparation av elapparatur
33.140 Tjänster avseende reparation av elapparatur

33.140.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av
elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributionsoch elkontrollapparater
33.140.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av annan
elapparatur för yrkesmässigt bruk
33.15 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg och
båtar
33.150 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg
och båtar
33.150.00 Tjänster avseende reparation och underhåll av fartyg
och båtar
33.16 Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg
och rymdfarkoster
33.160 Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg
och rymdfarkoster
33.160.00 Tjänster avseende reparation och underhåll av
luftfartyg och rymdfarkoster
33.17 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra
transportmedel
33.170 Tjänster avseende reparation och underhåll av andra
transportmedel
33.170.01 Tjänster avseende reparation och underhåll av
rälsfordon
33.170.02 Tjänster avseende reparation och underhåll av övriga
transportmedel
33.19 Tjänster avseende reparation av annan apparatur
33.190 Tjänster avseende reparation av annan apparatur
33.190.00 Tjänster avseende reparation av annan apparatur
33.2 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och
apparatur

33.20 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och
apparatur
33.200 Tjänster avseende installation av industrimaskiner och
apparatur
33.200.01 Tjänster avseende installation av ånggeneratorer,
utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive
installation av rörledningssystem av metall i
industrianläggningar
33.200.02 Tjänster avseende installation av andra metallvaror,
utom maskiner och apparater
33.200.03 Tjänster avseende installation av kontors- och
bokföringsmaskiner
33.200.04 Tjänster avseende installation av övriga maskiner för
allmänt ändamål
33.200.05 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för jordbruket
33.200.06 Tjänster avseende installation av maskiner för
metallbearbetning
33.200.07 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för metallurgi
33.200.08 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för gruvbrytning
33.200.09 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för framställning av livsmedel, drycker och tobak
33.200.10 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och
lädervaror
33.200.11 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för tillverkning av papper och papp
33.200.12 Tjänster avseende installation av industrimaskiner
och apparatur för tillverkning av gummi och plast

33.200.13 Tjänster avseende installation av andra
specialmaskiner
33.200.14 Tjänster avseende installation av medicinsk
utrustning samt precisionsinstrument och optiska instrument för
yrkesmässig användning
33.200.15 Tjänster avseende installation av elektronisk
utrustning för yrkesmässigt bruk
33.200.16 Tjänster avseende installation av elapparatur
33.200.17 Tjänster avseende installation av instrument för
styrning av industriella processer
33.200.18 Tjänster avseende installation av övriga varor

28.23 Industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom
datorer och kringutrustning)
28.230 Industri för kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom
datorer och kringutrustning)
28.24 Industri för motordrivna handverktyg
28.240 Industri för motordrivna handverktyg
28.29 Industri för maskiner för allmänt ändamål
28.290 Industri för maskiner för allmänt ändamål

SNI 2007 Näringsgrenar.

28.4 Industri för maskiner för metallbearbetning och
verktygsmaskiner
28.41 Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.410 Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning
28.49 Industri för övriga verktygsmaskiner
28.490 Industri för övriga verktygsmaskiner

28 Övrig maskinindustri
28.1 Industri för maskiner för allmänt ändamål
28.11 Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och
fordon
28.110 Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och
fordon
28.15 Industri för lager, kugghjul och andra delar för
kraftöverföring
28.150 Industri för lager, kugghjul och andra delar för
kraftöverföring
28.2 Industri för andra maskiner för allmänt ändamål
28.21 Industri för ugnar och brännare
28.210 Industri för ugnar och brännare
28.22 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar
28.220 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar

28.3 Industri för jord- och skogsbruksmaskiner
28.30 Industri för jord- och skogsbruksmaskiner
28.300 Industri för jord- och skogsbruksmaskiner

28.9 Industri för andra specialmaskiner
28.91 Industri för maskiner för metallurgi
28.910 Industri för maskiner för metallurgi
28.92 Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.920 Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
28.93 Industri för maskiner för framställning av livsmedel,
drycker och tobaksvaror
28.930 Industri för maskiner för framställning av livsmedel,
drycker och tobaksvaror
28.94 Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnadsoch lädervaror

28.940 Industri för maskiner för produktion av textil-,
beklädnads- och lädervaror
28.95 Industri för maskiner för produktion av massa, papper och
papp
28.950 Industri för maskiner för produktion av massa, papper
och papp
28.96 Industri för maskiner för gummi och plast
28.960 Industri för maskiner för gummi och plast
28.99 Industri för övriga specialmaskiner
28.990 Industri för övriga specialmaskiner

683 Maskiner/apparater för värme,
ventilation, sanitet, el od.

33.12 Reparationsverkstäder för maskiner
33.120 Reparationsverkstäder för maskiner

29700000-6
29710000-9
29711000-6
29711200-8
29711300-9
29711400-0
29711500-1
29712000-3
29713000-0
29714000-7
29715000-4

33.19 Reparationsverkstäder för annan utrustning
33.190 Reparationsverkstäder för annan utrustning
33.2 Installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning
33.20 Installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning
33.200 Installationsföretag för industrimaskiner och -utrustning

CPV 6003:
29230000-0
29231000-7
29232000-4
29233000-1

29716000-1
29720000-2

Kyl- och ventilationsutrustning.
Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning
samt filtreringsapparater.
Ventilationsutrustning.
Delar till kyl- och frysutrustning samt värmepumpar.
Hushållsapparater.
Elektriska hushållsapparater.
Elektriska hushållsapparater för livsmedel.
Matberedare.
Elektrotermiska apparater.
Grillar, spishällar, värmeplattor och kokplattor.
Konservöppnare.
Elektriska hushållsapparater för personhygien.
Elektriska hushållsapparater för rengöring; strykjärn.
Fläkt- eller cirkulationshuvar.
Vattenvärmare och byggnadsuppvärmning; sanitär
utrustning.
Delar till elektriska hushållsapparater.
Icke-elektriska hushållsapparater.

31000000-6

Elektriska maskiner, apparater och
förbrukningsvaror samt elektrisk utrustning.

31100000-7
31110000-0

Elektriska motorer, generatorer och transformatorer.
Elektriska motorer.

31120000-3
31130000-6
31140000-9
31150000-2
31160000-5
31170000-8
31200000-8
31210000-1
31220000-4
31230000-7

Generatorer.
Växelströmsgenerator.
Kyltorn.
Ballast för urladdningslampor eller urladdningsrör.
Delar till elektriska motorer, generatorer och
transformatorer.
Transformatorer.
Eldistributions- och reglerutrustning.
Elektrisk utrustning för till- och frånslagning eller
skydd av elektriska kretsar.
Kretskomponenter.
Delar till eldistributions- eller reglerutrustning.

31300000-9

Isolerad metalltråd och kabel.

31400000-0

Ackumulatorer, primärceller och primärbatterier.

31500000-1
31510000-4
31520000-7
31530000-0

Belysningsarmatur och elektriska lampor.
Elektriska glödlampor.
Lampor och belysningsarmatur.
Delar till lampor och belysningsutrustning.

31600000-2
31610000-5
31620000-8
31630000-1
31640000-4
31650000-7
31660000-0
31670000-3
31680000-6

Elektrisk utrustning.
Elutrustning för motorer och fordon.
Akustisk eller visuell signalutrustning.
Magneter.
Elektriska maskiner och apparater med särfunktion.
Isoleringsarmatur.
Kolelektroder.
Eldelar till maskiner eller apparater.
Elektrisk utrustning och tillbehör.

31700000-3
31710000-6
31720000-9
31730000-2

Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska
varor.
Elektronisk utrustning.
Elektromekanisk utrustning.
Elektroteknisk utrustning.

50532000-3

Reparation och underhåll av elektriska maskiner,
apparater och tillhörande utrustning.

28815000-8

Byggnadsarmatur. Elektriskt.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DL 31
Annan elektroindustri 1 381.
G 52720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 1942
SSYK 96 Yrken:
8282 Montörer, el- (och tele)utrustning

SPIN 2007 varor och tjänster:
27 Elapparatur
27.1 Elmotorer, generatorer och transformatorer samt
eldistributions- och elkontrollapparater
27.11 Elmotorer, generatorer och transformatorer
27.110 Elmotorer, generatorer och transformatorer
27.110.01 Motorer med uteffekt av högst 37,5 W; andra
likströmsmotorer; likströmsgeneratorer
27.110.02 Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W

27.110.03 Växelströmsmotorer, 1-fas
27.110.04 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst
750 W
27.110.05 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer
än 750 W men högst 75 kW
27.110.06 Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer
än 75 kW
27.110.07 Växelströmsgeneratorer
27.110.08 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med
kompressionständning
27.110.09 Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med
gnisttändning;
andra generatoraggregat; elektriska roterande omformare
27.110.10 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation
27.110.11 Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst
16 kVA
27.110.12 Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer
än 16 kVA
27.110.13 Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska
omformare; andra induktionsspolar
27.110.14 Delar till elmotorer och generatorer
27.110.15 Delar till transformatorer, induktionsspolar och
statiska omformare
27.110.16 Delar av tillverkningen av elmotorer, generatorer och
transformatorer som utförs av underleverantörer
27.12 Eldistributions- och elkontrollapparater
27.120 Eldistributions- och elkontrollapparater
27.120.01 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning,
omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en
driftspänning av mer än 1 000 V
27.120.02 Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V

27.120.03 Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1
000 V
27.120.04 övriga artiklar för skyddande av elektriska kretsar, för
en driftspänning av högst 1 000 V
27.120.05 Reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V
27.120.06 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning,
omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en
driftspänning av högst 1 000 V
27.120.07 Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning,
omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en
driftsspänning av mer än 1 000 V
27.120.08 Delar till eldistributions- och elkontrollapparater
27.120.09 Delar av tillverkningen av eldistributions- och
elkontrollapparater som utförs av underleverantörer
27.2 Batterier och ackumulatorer
27.20 Batterier och ackumulatorer
27.200 Batterier och ackumulatorer
27.200.01 Galvaniska element och batterier
27.200.02 Delar till galvaniska element och batterier
27.200.03 Blyackumulatorer som används som startbatterier för
kolvmotorer
27.200.04 Andra blyackumulatorer
27.200.05 Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-,
litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra
elektriska ackumulatorer
27.200.06 Delar till elektriska ackumulatorer
27.200.07 Delar av batteri- och ackumulatortillverkningen som
utförs av underleverantörer
27.3 Kablar och kabeltillbehör

27.31 Optiska fiberkablar
27.310 Optiska fiberkablar
27.310.01 Optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer
27.310.02 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska
fiberkablar (utomsådana som är gjorda av separat mantlade
fibrer)
27.310.03 Delar av tillverkningen av optiska fiberkablar som
utförs av underleverantörer
27.32 Andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27.320 Andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
27.320.01 Isolerad tråd för lindning av spolar
27.320.02 Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare
27.320.03 Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1
000 V
27.320.04 Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1
000 V
27.320.05 Delar av tillverkningen av andra elektroniska och
elektriska ledningar och kablar som utförs av underleverantörer
27.33 Kabeltillbehör
27.330 Kabeltillbehör
27.330.01 Strömställare, för en driftspänning av högst 1 000 V
27.330.02 Glödlampshållare, för en driftspänning av högst
1 000 V
27.330.03 övriga stickproppar, uttag och andra apparater och
artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska
kretsar
27.330.04 Elektriska isolerdetaljer av plast
27.330.05 Delar av tillverkningen av kabeltillbehör som utförs av
underleverantörer
27.4 Belysningsarmatur

27.40 Belysningsarmatur
27.400 Belysningsarmatur
27.400.01 S.k. sealed beam lamp units
27.400.02 Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett
eller infrarött ljus
27.400.03 Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och
för en driftspänning av mer än 100 V
27.400.04 övriga glödlampor
27.400.05 Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller
infrarött ljus; båglampor
27.400.06 Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex.
torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer)
27.400.07 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor
27.400.08 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke
elektriska
27.400.09 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.
27.400.10 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor
27.400.11 Blixtlampor, blixtkuber o.d.
27.400.12 Julgransbelysningar
27.400.13 Strålkastare
27.400.14 övriga lampor och belysningsartiklar
27.400.15 Delar till glödlampor och gasurladdningslampor
27.400.16 Delar till lampor och belysningsartiklar
27.400.17 Delar av tillverkningen av belysningsartiklar som
utförs av underleverantörer
27.5 Hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.51 Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.510 Elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.510.01 Kylskåp och frysar för hushållsbruk
27.510.02 Diskmaskiner för hushållsbruk

27.510.03 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för
hushållsbruk
27.510.04 Elektriska filtar
27.510.05 Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för
hushållsbruk
27.510.06 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd
elektrisk motor
27.510.07 Rakapparater, hårborttagningsapparater och
hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor
27.510.08 Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för
torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn
27.510.09 Andra elektriska värmeapparater
27.510.10 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för
hushållsbruk
27.510.11 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för
uppvärmning av marken, för hushållsbruk
27.510.12 Mikrovågsugnar
27.510.13 Elektriska ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar
och rostar för hushållsbruk
27.510.14 Elektriska värmemotstånd
27.510.15 Delar till elektriska hushållsapparater
27.510.16 Delar av tillverkningen av elektriska hushållsmaskiner
ochhushållsapparater som utförs av underleverantörer
27.52 Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.520 Icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.520.01 Icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt
tallriksvärmare
27.520.02 Icke-elektriska hushållsmaskiner och
hushållsapparater såsom kaminer o.d.
27.520.03 Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller
varmluftsfördelare, av järn eller stål

27.520.04 Icke-elektriska genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare
27.520.05 Delar till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande
icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.520.06 Delar av tillverkningen av icke-elektriska
hushållsmaskiner och hushållsapparater som utförs av
underleverantörer
27.9 Annan elapparatur
27.90 Annan elapparatur
27.900 Annan elapparatur
27.900.01 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
funktioner
27.900.02 Elektriska isolatorer (utom av glas och keramiskt
material); isolerdetaljer (utom av keramiskt material och plast)
för elektriska maskiner, apparater eller utrustning; elektriska
isolerrör
27.900.03 Kolelektroder och andra artiklar av grafit eller annat
kol av sådana slag som används för elektriskt ändamål
27.900.04 Indikatorpaneler med flytande kristaller eller
lysdioder; elektrisk signalapparatur med ljud- eller ljussignal
27.900.05 Elektriska verktyg för hård- och mjuklödning och
svetsar; elektriska maskiner och apparater för varmsprutning av
metall eller hårdmetall
27.900.06 Delar till elektriska verktyg för hård- och mjuklödning
och svetsar; elektriska maskiner och apparater för
varmsprutning av metall eller hårdmetall
27.900.07 Delar till annan elapparatur; diverse andra elektriska
delar till maskiner och apparater
27.900.08 övrig elapparatur (inkl. elektromagneter,
elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska
lyftdon; elektromagnetiska partikelacceleratorer, elektriska

signalgeneratorer samt apparater förelmetallisering på
elektrolytisk väg, för elektrolys eller för elektrofores)
27.900.09 Fasta kondensatorer för användning i kretsar med
50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5
kvar
27.900.10 Andra fasta kondensatorer
27.900.11 Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer
27.900.12 Elektriska motstånd, andra än värmemotstånd
27.900.13 Elektrisk signalerings-, säkerhets- och
trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar,
landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser,
hamnanläggningar eller flygfält
27.900.14 Delar till elektriska kondensatorer
27.900.15 Delar till elektriska motstånd, reostater och
potentiometrar
27.900.16 Delar av tillverkningen av annan elapparatur som
utförs av underleverantörer
28.14 Andra kranar och ventiler
28.140 Andra kranar och ventiler
28.140.01 Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler
28.140.02 Kranar, ventiler och liknande varor för
sanitetsutrustning o.d.; ventiler till radiatorer för
centralvärmeanläggningar
28.140.03 Processregleringsventiler, slidventiler, sätesventiler
och andra ventiler
28.140.04 Delar till kranar, ventiler och liknande artiklar
28.140.05 Delar av tillverkningen av övriga kranar och ventiler
som utförs av underleverantörer

28.250 Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för
hushåll
28.250.01 Värmeväxlare samt maskiner och apparater för
kondensering av luft eller annan gas till vätska, utom för hushåll
28.250.02 Luftkonditioneringsapparater
28.250.03 Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för
hushåll
28.250.04 övriga maskiner och apparater för filtrering eller
rening av gaser, utom för hushåll
28.250.05 Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar, utom för hushåll
28.250.06 Delar till kyl- och frysutrustning,
luftkonditioneringsapparater samt till värmepumpar
28.250.07 Delar av tillverkningen av maskiner och apparater för
kyla och ventilation utom för hushåll som utförs av
underleverantörer

28.25 Maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för
hushåll

27.2 Batteri- och ackumulatorindustri
27.20 Batteri- och ackumulatorindustri
27.200 Batteri- och ackumulatorindustri

SNI 2007 Näringsgrenar.
27 Industri för elapparatur
27.1 Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer
samt eldistributions- och elkontrollapparater
27.11 Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer
27.110 Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer
27.12 Industri för eldistributions- och elkontrollapparater
27.120 Industri för eldistributions- och elkontrollapparater

27.3 Industri för ledningar, kablar och kabeltillbehör
27.31 Industri för optiska fiberkablar
27.310 Industri för optiska fiberkablar
27.32 Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar
och kablar
27.320 Industri för andra elektroniska och elektriska ledningar
och kablar
27.33 Industri för kabeltillbehör
27.330 Industri för kabeltillbehör
27.4 Industri för belysningsarmatur
27.40 Industri för belysningsarmatur
27.400 Industri för belysningsarmatur
27.5 Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.51 Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.510 Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater
27.52 Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och
hushållsapparater
27.520 Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och
hushållsapparater
27.9 Industri för annan elapparatur
27.90 Industri för annan elapparatur
27.900 Industri för annan elapparatur
28.12 Industri för fluidteknisk utrustning
28.120 Industri för fluidteknisk utrustning
28.13 Industri för andra pumpar och kompressorer
28.130 Industri för andra pumpar och kompressorer
28.14 Industri för andra kranar och ventiler

28.140 Industri för andra kranar och ventiler
28.25 Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation
utom för hushåll
28.250 Industri för maskiner och apparater för kyla och
ventilation utom för hushåll
33.14 Reparationsverkstäder för elapparatur
33.140 Reparationsverkstäder för elapparatur

684 Möbler o d. Tillverkning.
CPV 6003:
36000000-1

Färdigvaror, möbler, hantverk, specialprodukter
och tillhörande förbrukningsvaror.

36100000-2
36110000-5
36120000-8
36130000-1
36140000-4
36150000-7

Möbler.
Säten, stolar och tillhörande delar.
Möbler, ej för bostäder.
Möbler för hemmet.
Diverse möbler och utrustning.
Skolmöbler.

36200000-3

362, 363, 364, 365, Ingår i respektive SW 671, 681,
685, 688

36600000-7
36600000-7
36610000-0
36620000-3
36621000-0
36622000-7

Diverse färdigvaror och andra varor.
Diverse färdigvaror och andra varor.
Tvätterimateriel.
Griffeltavlor eller andra skriv- eller rittavlor.
Skrivtavlor (svarta tavlor).
Griffeltavlor.

36630000-6

3663, 3665, 3667, 36674, 367,368 ingår i respektive
SW 688, 685, 688, 662, 688,667.

50850000-8

Reparation och underhåll av möbler.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DN 36
Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719. Del
annan industri till 688.

SSYK 96 Yrken:
7421 Möbelsnickare m.fl.
7422 Korgmakare och borstbindare
7435 Tapetserare
8284 Montörer, träprodukter m.m.

SPIN 2007 varor och tjänster:
31 Möbler
31.0 Möbler
31.00 Sittmöbler och delar till sittmöbler; delar till möbler
31.000 Sittmöbler och delar till sittmöbler; delar till möbler
31.100.01 Sittmöbler, med metallstomme
31.100.02 Sittmöbler, med trästomme
31.100.03 Andra sittmöbler
31.100.04 Delar till sittmöbler
31.100.05 Delar till möbler (utom sittmöbler)
31.100.06 Tjänster avseende tapetsering av sittmöbler och
säten
31.100.07 Delar av tillverkningen av sittmöbler som utförs av
underleverantörer, delar till sittmöbler samt delar av möbler
31.01 Kontors- och butiksmöbler samt kontors- och
butiksinredningar
31.011 Kontors- och butiksmöbler
31.011.01 Kontorsmöbler av metall
31.011.02 Kontorsmöbler av trä
31.011.03 Möbler av trä för butiker
31.011.04 Delar av tillverkningen av kontors- och butiksmöbler
som utförs av underleverantörer
31.012 Kontors- och butiksinredningar

31.012.01 Kontorsinredningar av metall
31.012.02 Kontorsinredningar av trä
31.012.03 Inredningar av trä för butiker
31.012.04 Delar av tillverkningen av kontors- och
butiksinredningar som utförs av underleverantörer
31.02 Köksmöbler och köksinredningar
31.021 Köksmöbler
31.021.01 Köksmöbler
31.021.02 Delar av tillverkningen av köksmöbler som utförs av
underleverantörer
31.022 Köksinredningar
31.022.01 Köksinredningar
31.022.02 Delar av tillverkningen av köksinredningar som utförs
av underleverantörer
31.03 Madrasser
31.030 Madrasser
31.030.01 Resårbottnar till sängar
31.030.02 Madrasser, utom resårbottnar till sängar
31.030.03 Delar av tillverkningen av madrasser som utförs av
underleverantörer
31.09 Andra möbler
31.090 Andra möbler
31.090.01 Diverse andra möbler av metall
31.090.02 Trämöbler för sovrum, matrum och vardagsrum
31.090.03 Diverse andra trämöbler
31.090.04 Möbler (utom sittmöbler) av plast eller annat material
(t.ex. rotting, vide eller bambu)
31.090.05 Tjänster avseende färdigställande av nya möbler,
utom tapetsering av sittmöbler och säten
31.090.06 Delar av tillverkningen av andra möbler som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
31 Möbelindustri
31.0 Möbelindustri
31.01 Industri för kontors- och butiksmöbler samt kontors- och
butiksinredningar
31.011 Industri för kontors- och butiksmöbler
31.012 Industri för kontors- och butiksinredningar
31.02 Industri för köksmöbler och köksinredningar
31.021 Köksmöbelindustri
31.022 Köksinredningsindustri
31.03 Madrassindustri
31.030 Madrassindustri
31.09 Annan möbelindustri
31.090 Annan möbelindustri

685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o
d, sportartiklar. Tillverkning
CPV 6003:
19000000-6
19100000-7
19200000-8
19300000-9

Skinn, och skinnprodukter och skor.
Skinn. Ingår i 675
Lädervaror, väskor och sadelvaror.
Skodon.

36400000-5

Sportartiklar och -utrustning.

36650000-2

Paraplyer, parasoller; promenadkäppar och
sittkäppar.

50820000-9

Lagning av personliga lädervaror.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DC 19
Garverier; ind f reseffekter, handväskor, skodon
o.d. 409. Del. Garverier o d till 675.
G 52710 Skomakerier, klackbarer m.m. 610
SSYK 96 Yrken:
7442 Skomakare m.fl.
8265 Maskinoperatörer, skoindustri m.m.

SPIN 2007 varor och tjänster:
15.12 Reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.
15.120 Reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m.

15.120.01 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags
material
15.120.02 Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder,
konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara,
vulkaniserade fibrer eller papp; resetuier med toalettartiklar,
artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
15.120.03 Urarmband (utom av metall) och delar till urarmband
15.120.04 övriga varor av läder eller konstläder (även artiklar till
maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt
ändamål)
15.120.05 Delar av tillverkningen av sadelmakeriarbeten,
reseffekter, handväskor m.m. som utförs av underleverantörer
15.2 Skodon
15.20 Skodon
15.200 Skodon
15.200.01 Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av
gummi eller plast, utan tåhätteförstärkning av metall
15.200.02 Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi
eller plast än vattentäta skodon eller sportskor
15.200.03 Skodon med överdelar av läder, utom skodon för
sport eller idrott, skodon med tåhätteförstärkning av metall och
diverse specialskodon
15.200.04 Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon
för sport eller idrott
15.200.05 Tennisskor, basketskor, gymnastikskor, träningsskor
o.d.
15.200.06 Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och
(rull-)skridskokängor
15.200.07 Skodon med tåhätteförstärkning av metall

15.200.08 Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och
övriga skodon
15.200.09 Delar till skodon av läder; lösa inläggssulor, hälinlägg
o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till
sådana artiklar
15.200.10 Delar av skotillverkningen som utförs av
underleverantörer
32.3 Sportartiklar
32.30 Sportartiklar
32.300 Sportartiklar
32.300.01 Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö,
utom pjäxor; skridskor och rullskridskor; delar till sådana artiklar
32.300.02 Skid- och snowboardpjäxor
32.300.03 Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan
utrustning för vattensport
32.300.04 Redskap och utrustning för gymnastik,
kroppsbyggnad och idrott
32.300.05 Andra artiklar och annan utrustning för sport eller
utomhusspel; simbassänger och plaskdammar
32.300.06 Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse
andra artiklar för jakt eller fiske
32.300.07 Delar av tillverkningen av sportartiklar som utförs av
underleverantörer
32.990.01 Skyddshjälmar och andra säkerhetsprodukter
32.990.07 Paraplyer och parasoller; promenadkäppar,
sittkäppar, piskor o.d.
32.990.08 Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och
parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor o.d.

SNI 2007 Näringsgrenar.
15.12 Industri för reseffekter, handväskor, sadel- och seldon
m.m.
15.120 Industri för reseffekter, handväskor, sadel- och seldon
m.m.
15.2 Skoindustri
15.20 Skoindustri
15.200 Skoindustri
32.3 Sportvaruindustri
32.30 Sportvaruindustri
32.300 Sportvaruindustri

686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
Tillverkning.
CPV 6003:
22000000-0

Diverse trycksaker och tryckmaterial.

22100000-1
22110000-4
22120000-7
22130000-0
22140000-3
22150000-6
22160000-9

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar.
Tryckta böcker.
Publikationer.
Adresskalendrar.
Foldrar.
Broschyrer.
Häften.

22200000-2

Tidningar, facktidskrifter, tidskrifter och
veckotidningar.

22300000-3

Vykort, gratulationskort och andra trycksaker.

22400000-4

Frimärken, checkformulär, sedlar, aktiebrev,
reklamtrycksaker, kataloger och manualer.

22500000-5

Tryckplåtar, tryckvalsar eller annat tryckmaterial.

22800000-8

Register, kontoböcker, pärmar, blanketter och övriga
trycksaker av papper eller kartong.
Register av papper eller kartong.
Blanketter.
Övningsböcker.
Album för prover.

22810000-1
22820000-4
22830000-7
22840000-0

22850000-3
22860000-6

Pärmar och tillbehör till dessa.
Tryckt kontorsmateriel utom formulär.

22900000-9
78000000-7
78100000-8
78200000-9
78300000-0
78400000-1

Diverse trycksaker.
Tryckning, publicering och tillhörande tjänster.
Tryckning.
Trycktjänster.
Förlagstjänster. Ingår i 655.
Prenumerationstjänster. Ingår i 655

SNI Antal arbetsställen 1998:
DE 22
Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 8 827 . Förlag till 655.
DE 22210 Dagstidningstryckerier 42
DE 22221 Tidskriftstryckerier 143
DE 22222 Boktryckerier,övr.tryckerier 2 742
DE 22230 Bokbinderier o industri för trycksaksbehandling 253
DE 22240 Ind för sättning o annan framst av tryckoriginal 502
DE 22250 Annan grafisk industri 624
SSYK 96 Yrken:
7341 Text- och bildoperatörer m.fl.
7342 Etsare och gravörer, tryckmedier
7343 Privatbokbindare
7344 Screen- och schablontryckare
8251 Maskinoperatörer, tryckeri
8252 Maskinoperatörer, bokbinderi
8285 Montörer, papp- (och textil)produkter m.m.

SPIN 2007 varor och tjänster:
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av
inspelningar
18.1 Grafiska tjänster
18.11 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar
18.110 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar
18.110.00 Tjänster avseende tryckning av dagstidningar
18.12 Tjänster avseende annan tryckning
18.121 Tjänster avseende tryckning av tidskrifter
18.121.00 Tryckning av tidskrifter
18.122 Tjänster avseende tryckning av böcker och övriga
trycksaker
18.122.01 Tjänster avseende tryckning av frimärken,
skattemärken, värdehandlingar, smartkort, checkar,
värdepapper o.d.
18.122.02 Tjänster avseende tryckning av reklamkataloger,
reklambroschyrer, affischer och annan tryckt reklam
18.122.03 Tjänster avseende tryckning av böcker, kartor av alla
slag, bilder, planscher och fotografier, vykort
18.122.04 Tjänster avseende tryckning av märken och etiketter
18.122.05 Tjänster avseende direkttryck på plast, glas, metall,
trä och keramik
18.122.06 Tjänster avseende övrig tryckning
18.13 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18.130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
18.130.01 Grafiska tjänster före tryckning
18.130.02 Tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar
18.130.03 Tjänster avseende annan grafisk produktion
18.14 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning

18.140 Bokbindning och andra tjänster i samband med
tryckning
18.140.00 Bokbindning och andra tjänster i samband med
tryckning
18.2 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar
18.20 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar
18.200 Tjänster avseende reproduktion av inspelningar
18.200.01 Tjänster avseende reproduktion av ljudinspelningar
18.200.02 Tjänster avseende reproduktion av videoinspelningar
18.200.03 Tjänster avseende reproduktion av data och
datorprogram

SNI 2007 Näringsgrenar.
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri
18.1 Grafisk industri
18.11 Dagstidningstryckerier
18.110 Dagstidningstryckerier
18.12 Andra tryckerier
18.121 Tidskriftstryckerier
18.122 Boktryckerier, övriga tryckerier
18.13 Prepress- och premediaföretag
18.130 Prepress- och premediaföretag
18.14 Bokbinderier m.m.
18.140 Bokbinderier m.m.
18.2 Företag för reproduktion av inspelningar
18.20 Företag för reproduktion av inspelningar
18.200 Företag för reproduktion av inspelningar

687 Beklädnadsartiklar. Tillverkning.

50830000-2
93930000-6

Lagning av kläder och textilier.
Skräddartjänster.

CPV 6003:
18000000-9

Kläder och tillbehörsskor.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DB 18
Beklädnadsind; pälsind 1657

18100000-0
18100000-0
18110000-3
18130000-9
18140000-2

Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör.
Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör.
Arbetskläder för män.
Specialarbetskläder.
Tillbehör till arbetskläder.

18200000-1

Ytterkläder.

18300000-2
18310000-5
18320000-8
18330000-1

Klädesplagg.
Underkläder.
Skjortor och nattdräkter.
T-tröjor.

18400000-3
18410000-6
18420000-9
18440000-5
18450000-8

Specialkläder och tillbehör.
Specialkläder.
Klädesaccessoarer.
Huvudbonader.
Fästen.

18500000-4

Skinnkläder.

18600000-5

Pälsar och pälsartiklar.

18700000-6

Begagnade kläder.

SSYK 96 Yrken:
7431 Skräddare, modister och ateljésömmerskor
7432 Körsnärer
7433 Tillskärare
7434 Sömmare
8263 Symaskinoperatörer
8285 Montörer,(papp- och) textilprodukter m.m.

SPIN 2007 varor och tjänster:
14 Kläder
14.1 Kläder, utom pälsvaror
14.11 Läder- och skinnkläder
14.110 Läder- och skinnkläder
14.110.01 Kläder av läder eller konstläder
14.110.02 Delar av tillverkningen av läder- och skinnkläder som
utförs av underleverantörer
14.12 Arbetskläder
14.120 Arbetskläder
14.120.01 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande
arbetskläder för män
14.120.02 Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder
för män

14.120.03 Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar och liknande
arbetskläder för kvinnor
14.120.04 Uniformsbyxor, overaller och liknande arbetskläder
för kvinnor
14.120.05 Andra arbetskläder
14.120.06 Delar av tillverkningen av arbetskläder som utförs av
underleverantörer
14.13 Andra gång- och ytterkläder
14.130 Andra gång- och ytterkläder
14.130.01 överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker,
skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män
eller pojkar
14.130.02 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och
byxor, av trikå, för män eller pojkar
14.130.03 Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker,
skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller
flickor
14.130.04 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor,
klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av trikå, för kvinnor eller
flickor
14.130.05 överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor,
anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av
annan textilvara än trikå, för män eller pojkar
14.130.06 Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå,
för män eller pojkar
14.130.07 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än
trikå, för män eller pojkar
14.130.08 Byxor av annan textilvara än trikå, för män eller
pojkar

14.130.09 Kappor (inklusive slängkappor), bilrockar, anoraker,
skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder av annan
textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor
14.130.10 Dräkter och ensembler av annan textilvara än trikå,
för kvinnor eller flickor
14.130.11 Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än
trikå, för kvinnor eller flickor
14.130.12 Klänningar, kjolar och byxkjolar av annan textilvara
än trikå, för kvinnor eller flickor
14.130.13 Byxor av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller
flickor
14.130.14 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar
14.130.15 Delar av tillverkningen av gång- och ytterkläder som
utförs av underleverantörer
14.14 Skjortor, blusar och underkläder
14.140 Skjortor, blusar och underkläder
14.140.01 Skjortor för män eller pojkar, av trikå
14.140.02 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar,
morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar
14.140.03 Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller
flickor, av trikå
14.140.04 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor,
nattlinnen, pyjamas, morgonrockar, negligeÅLer, badrockar och
liknande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor
14.140.05 Skjortor av annan textilvara än trikå, för män eller
pojkar
14.140.06 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas,
badrockar, morgonrockar och liknande artiklar, av annan
textilvara än trikå, för män eller pojkar
14.140.07 Blusar, skjortor och skjortblusar av annan textilvara
än trikå, för kvinnor eller flickor

14.140.08 Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar,
underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligeÅLer, badrockar,
morgonrockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå,
för kvinnor eller flickor
14.140.09 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen,
strumphållare, strumpeband och liknande artiklar samt delar till
sådana varor, även av trikå
14.140.10 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå
14.140.11 Delar av tillverkningen av skjortor, blusar och
underkläder som utförs av underleverantörer
14.19 Andra kläder och tillbehör
14.190 Andra kläder och tillbehör
14.190.01 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå
14.190.02 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och
badbyxor, av trikå
14.190.03 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå
14.190.04 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå;
delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå
14.190.05 Babykläder och tillbehör till sådana kläder av annan
textilvara än trikå
14.190.06 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och
badbyxor; andra kläder av annan textilvara än trikå
14.190.07 Näsdukar, sjalar, scarfar, slöjor, slipsar, kravatter,
handskar och andra konfektionerade tillbehör till kläder; diverse
andra delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av annan
textilvara än trikå
14.190.08 Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder, utom
sporthandskar
14.190.09 Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade
eller överdragna vävnader

14.190.10 Hattstumpar av filt; plana eller cylindriska hattämnen
av filt; hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor
av alla slags material
14.190.11 Hattar och andra huvudbonader av filt eller flätade
eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, eller
av trikå eller tillverkade av spetsar eller annan textilvara i
längder; hårnät
14.190.12 Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi,
skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar,
foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar,
mösskärmar och hakremmar för huvudbonader
14.190.13 Delar av tillverkningen av andra kläder och tillbehör
som utförs av underleverantörer
14.2 Pälsvaror
14.20 Pälsvaror
14.200 Pälsvaror
14.200.01 Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av
pälsskinn, utom huvudbonader
14.200.02 Delar av tillverkningen av pälsvaror som utförs av
underleverantörer
14.3 Trikåvaror
14.31 Strumpor av trikå
14.310 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d. av trikå
14.310.01 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d. av trikå
14.310.02 Delar av tillverkningen av strumpor som utförs av
underleverantörer
14.39 Andra trikåvaror
14.390 Andra trikåvaror
14.390.01 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå
14.390.02 Delar av tillverkningen av andra trikåvaror som utförs
av underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
14 Beklädnadsindustri
14.1 Läderbeklädnadsindustri
14.11 Läderbeklädnadsindustri
14.110 Läderbeklädnadsindustri
14.12 Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder
14.120 Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder
14.13 Industri för andra gång- och ytterkläder
14.130 Industri för andra gång- och ytterkläder
14.14 Industri för underkläder, skjortor och blusar
14.140 Industri för underkläder, skjortor och blusar
14.19Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör
14.190 Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör
14.2 Pälsindustri
14.20 Pälsindustri
14.200 Pälsindustri
14.3 Trikåvaruindustri
14.31 Strumpindustri
14.310 Strumpindustri
14.39 Annan trikåvaruindustri
14.390 Annan trikåvaruindustri

688 Dekorationsartiklar, leksaker o d.
Tillverkning.
CPV 6003:
36500000-6

Spel och leksaker; nöjesparksutrustning.

36600000-7
36630000-6
36640000-9

Diverse färdigvaror och andra varor.
Konstgjorda produkter.
Apparater och utrustning för demonstrationsändamål.

36670000-8

Köksutrustning, hushållsartiklar och materiel för
catering. Kan ingå i bl a 666 Glas och porslin, 678
Plast

36674000-6

Tändare, artiklar av brännbart material, pyrotekniska
produkter, tändstickor och flytande bränsle eller
gasbränsle. Ingår i 662 Explosivämnen, tändmedel,
bränslen.

36675000-3

Hårvårdsartiklar.

36680000-1

Utrustning för kaserner.

36700000-8

Diverse varor och förbrukningsartiklar.

36800000-9

Hantverks- och konstmateriel. Ingår i 667 Färger.

36900000-0

Produkter för särskilda ändamål.

50870000-4

Reparation och underhåll av lekplatsutrustning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DN 36
Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719. Del.
Möbler till 684.

SPIN 2007 varor och tjänster:
32.4 Spel och leksaker
32.40 Spel och leksaker
32.400 Spel och leksaker
32.400.01 Dockor föreställande människor
32.400.02 Leksaker som förestaäller djur eller andra icke
mänskliga varelser
32.400.03 Delar och tillbehör till dockor föreställande människor
32.400.04 Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar;
skalenliga modeller eller
byggsatser och byggleksaker
32.400.05 Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn;
dockvagnar
32.400.06 Pussel
32.400.07 Diverse andra spel och leksaker
32.400.08 Spelkort
32.400.09 Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel;
spelapparater med
mynt- eller polettinkast
32.400.10 Delar av tillverkningen av spel och leksaker som
utförs av underleverantörer
32.9 övriga tillverkade varor
32.91 Borstbinderiarbeten
32.910 Borstbinderiarbeten

32.910.01 Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk
32.910.02 Hårborstar, tandborstar och andra borstar för
personligt bruk; konstnärspenslar och skrivpenslar samt penslar
för kosmetiskt ändamål
32.910.03 Diverse andra borstbinderiarbeten
32.910.04 Delar av tillverkningen av borstbinderiarbeten som
utförs av underleverantörer
32.99 Diverse övriga tillverkade varor
32.990 Diverse övriga tillverkade varor
32.990.02 Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös
spets; stiftpennor
32.990.03 Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
32.990.04 Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till
sådana artiklar
32.990.05 Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och
färgstift, grifflar, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skrivoch ritkrita samt skräddarkrita
32.990.06 Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och
pagineringsstämplar och liknande handstämplar; färgband för
skrivmaskiner och liknande färgband; färgdynor
32.990.09 Knappar; blixtlås
32.990.10 Knappformar och andra delar till knappar;
knappämnen; delar till blixtlås
32.990.11 Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial
32.990.12 Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarroch cigarettmunstycken samt delar till sådana
32.990.13 Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora
legeringar; varor av brännbara ämnen

32.990.14 Flytande eller till vätska förtätade gasformiga
bränslen till cigarettändare, i behållare med en rymd av högst
300 cm3
32.990.15 Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och
liknande artiklar, inkl. trolleri- och skämtartiklar
32.990.16 Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor;
papiljotter; refräschissörer samt beslag och lock till sådana
32.990.17 Instrument, apparater och modeller avsedda för
demonstrationsändamål
32.990.18 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.
32.990.19 Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till
sådana varor
32.990.20 övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper
32.990.21 Tjänster avseende uppstoppning av djur
32.990.22 Delar av den övriga varutillverkningen som utförs av
underleverantörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
32.4 Industri för spel och leksaker
32.40 Industri för spel och leksaker
32.400 Industri för spel och leksaker
32.9 Övrig tillverkningsindustri
32.91 Borstbinderier
32.910 Borstbinderier
32.99 Diverse övrig tillverkningsindustri
32.990 Diverse övrig tillverkningsindustri

689 Transportmedel. Tillverkning.
CPV 6003:
34000000-7

Motorfordon, släpvagnar och fordonsdelar.

34100000-8
34110000-1
34120000-4
34130000-7
34140000-0

Motorfordon.
Personbilar.
Motorfordon för transport av tio personer eller fler.
Motorfordon för godstransport.
Tyngre motorfordon.

34200000-9
34210000-2
34220000-5

Karosser, släp- eller påhängsvagnar.
Fordonskarosser.
Släp-, påhängsvagnar och fraktcontainrar.

34300000-0
34310000-3
34320000-6
34330000-9
34340000-2
34350000-5
34360000-8
34370000-1
34380000-4
34390000-7

Delar och tillbehör till fordon och tillhörande
motorer.
Maskiner och maskindelar.
Mekaniska reservdelar utom motorer och motordelar.
Provbänkar.
Utrustning för cabrioleter.
Säkerhetsbälten.
Reservdelar till lastfordon.
Reservdelar till skåpbilar.
Reservdelar till bilar.
Traktortillbehör.

34400000-1

Motorcyklar, cyklar och sidovagnar.

35000000-4

Transportutrustning.

35100000-5

Fartyg och båtar.

50220000-3

35200000-6

Järnvägs- och spårvägslok, rullande materiel samt
tillhörande delar.
Lok och tendrar.
Rullande materiel.
Delar till järnvägs-, spårvägslok eller rullande
materiel; mekanisk trafikregleringsutrustning.

50230000-6

35210000-9
35220000-2
35230000-5
35300000-7
35310000-0
35320000-3
35330000-6
35340000-9
35350000-2

Flygplan och rymdfarkoster.
Helikoptrar och flygplan.
Rymdfarkoster, satelliter och uppskjutningsfordon.
Ballonger, luftskepp och övriga flygplan utan motor.
Delar till flygplan och rymdfarkoster.
Utrustning för flygplan eller rymdfarkoster,
träningsapparater, simulatorer samt tillhörande delar.

35400000-8

Diverse transportutrustning.

50100000-6

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för
fordon och liknande utrustning.
Reparations- och underhållstjänster av motorfordon
och tillhörande utrustning.
Skrotning av fordon.

50110000-9
50190000-3
50200000-7
50210000-0

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende flygplan, järnvägar, vägar och marin
utrustning.
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende flygplan och annan utrustning.

50240000-9

Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för
järnvägar och annan utrustning.
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende vägar och annan utrustning.
Reparation, underhåll och tillhörande tjänster
avseende sjöfart och annan utrustning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
DM 34
Industri för motorfordon, släpfordon o
påhängsvagnar 707
DM 35
Annan transportmedelsind 1 309
G 50201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753
G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
G 50203 Bilel-,bilelektronikverkstäder 307
G 50204 Däckserviceverkstäder 962
G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634.Del.
Handel till 653.
G 50
Handel m o serv.verkst f motorfordon;
bensinstationer 19741. Del. Handel till 653.
SSYK 96 Yrken:
7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer
7232 Flygmekaniker och flygreparatörer
8281 Fordonsmontörer m.fl.

SPIN 2007 varor och tjänster:
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
29.1 Motorfordon
29.10 Motorfordon
29.101 Personbilar och andra lätta motorfordon
29.101.01 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med
framåtgående och återgående kolvar, till personbilar och andra
lätta motorfordon, med en cylindervolym av högst 1 000 cm3
29.101.02 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med
framåtgående och återgående kolvar, till personbilar och andra
lätta motorfordon, med en cylindervolym av mer än 1 000 cm3
29.101.03 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning
för personbilar och andra lätta motorfordon
29.101.04 Personbilar och andra lätta motorfordon med
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av högst 1 500 cm3, nya
29.101.05 Personbilar och andra lätta motorfordon med
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av mer än 1 500 cm3, nya
29.101.06 Personbilar och andra lätta motorfordon med
förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och
semidieselmotor), nya
29.101.07 Andra lätta motorfordon för persontransport
29.101.08 Underreden för lätta motorfordon försedda med
motor
29.101.09 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon
för golfbanor och liknande fordon, med motor
29.101.10 Andra lätta motorfordon för speciella ändamål
29.101.11 Delar av tillverkningen av personbilar och andra lätta
motorfordon som utförs av underleverantörer

29.102 Lastbilar och andra tunga motorfordon
29.102.01 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med
framåtgående och återgående kolvar, till tunga motorfordon
29.102.02 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning
för tunga motorfordon
29.102.03 Motorfordon för transport av minst 10 personer
29.102.04 Motorfordon för godsbefordran, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotor), nya
29.102.05 Motorfordon för godsbefordran, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon
för godsbefordran, nya
29.102.06 Dragfordon för påhängsvagnar
29.102.07 Underreden för tunga motorfordon försedda med
motor
29.102.08 Kranbilar
29.102.09 Brandbilar, bilar med betongblandare och andra
tunga motorfordon för speciella ändamål
29.102.10 Delar av tillverkningen av tunga motorfordon som
utförs av underleverantörer
29.2 Karosserier för motorfordon; släpfordon och
påhängsvagnar
29.20 Karosserier för motorfordon; släpfordon och
påhängsvagnar
29.200 Karosserier för motorfordon; släpfordon och
påhängsvagnar
29.200.01 Karosserier för motorfordon
29.200.02 Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för
befordran med ett eller flera slag av transportmedel

29.200.03 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp,
avsedda för bostads- eller campingändamål
29.200.04 Andra släpfordon och påhängsvagnar
29.200.05 Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra
fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
29.200.06 Ombyggnad, montering, utrustnings- och
karosseritjänster avseende motorfordon
29.200.07 Utrustningstjänster avseende husvagnar och husbilar
29.200.08 Delar av tillverkningen av karosserier för
motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar som utförs av
underleverantörer
29.3 Delar och tillbehör till motorfordon
29.31 Elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
29.310 Elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
29.310.01 Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av
sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg
29.310.02 Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer;
svänghjulsmagneter; strömfördelare; tändspolar
29.310.03 Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer;
andra generatorer och annan utrustning
29.310.04 Elektrisk signalutrustning, elektriska vindrutetorkare,
avfrostnings och avimningsanordningar för motorfordon och
motorcyklar
29.310.05 Delar till annan elapparatur för motorfordon och
motorcyklar
29.310.06 Delar av tillverkningen av elektrisk och elektronisk
utrustning för motorfordon som utförs av underleverantörer
29.32 Andra delar och tillbehör till motorfordon
29.320 Andra delar och tillbehör till motorfordon
29.320.01 Säten till motorfordon

29.320.02 Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och
tillbehör till karosserier
29.320.03 Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
29.320.04 Tjänster avseende montering av kompletta
materialsatser för motorfordon som utförs av underleverantörer
29.320.05 Tjänster avseende montering av diverse andra delar
och tillbehör till motorfordon
29.320.06 Delar av tillverkningen av andra delar och tillbehör till
motorfordonsom utförs av underleverantörer
30 Andra transportmedel
30.1 Fartyg och båtar
30.11 Fartyg och flytande materiel
30.110 Fartyg och flytande materiel
30.110.01 örlogsfartyg
30.110.02 Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg för
personbefordran; färjor av alla slag
30.110.03 Tankfartyg för transport av råolja, oljeprodukter,
kemikalier, kondenserad gas
30.110.04 Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg
30.110.05 Lastfartyg för torrlast
30.110.06 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för
beredning eller konservering av fiskeriprodukter
30.110.07 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra
fartyg
30.110.08 Mudderverk; fyrskepp, pontonkranar; andra
specialfartyg
30.110.09 Offshorefartyg och offshore-infrastruktur
30.110.10 Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner,
bryggor, bojar och sjömärken)

30.110.11 Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och
materiel
30.110.12 Tjänster avseende utrustning av fartyg, flytande
plattformar och material
30.110.13 Delar av tillverkningen av fartyg och flytande materiel
som utförs av underleverantörer
30.12 Fritidsbåtar
30.120 Fritidsbåtar
30.120.01 Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan
hjälpmotor
30.120.02 Uppblåsbara fritidsbåtar
30.120.03 Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter
30.120.04 Delar av tillverkningen av fritidsbåtar som utförs av
underleverantörer
30.2 Rälsfordon
30.20 Rälsfordon
30.200 Rälsfordon
30.200.01 Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla
30.200.02 Dieselelektriska lok
30.200.03 Andra lok; tendrar
30.200.04 Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar,
andra än underhålls- och servicevagnar
30.200.05 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller
spårvägar, även självgående
30.200.06 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte
självgående; resgodsvagnar och andra specialvagnar
30.200.07 Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte
självgående
30.200.08 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel

samt delar till sådan materiel; mekanisk
trafikövervakningsutrustning
30.200.09 Tjänster avseende ombyggnad och utrustning av lok
eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
30.200.10 Delar av tillverkningen av rälsfordon som utförs av
underleverantörer
30.3 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30.30 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30.300 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
30.300.01 Luftfartygsmotorer med gnisttändning
30.300.02 Turbojetmotorer och turbopropmotorer
30.300.03 Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
30.300.04 Markträningsapparater för flygutbildning samt delar
till dessa
30.300.05 Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning
30.300.06 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer
30.300.07 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan samt
andra luftfartyg utan motor
30.300.08 Helikoptrar
30.300.09 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst
2 000 kg
30.300.10 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer
än 2 000 kg men högst 15 000 kg
30.300.11 Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer
än 15 000 kg
30.300.12 Rymdfarkoster (inklusive satelliter) och bärraketer för
rymdfarkoster
30.300.13 Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster
30.300.14 Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av
luftfartyg och luftfartygsmotorer

30.300.15 Delar av tillverkningen av luftfartyg, rymdfarkoster
o.d. som utförs av underleverantörer
30.4 Militära stridsfordon
30.40 Militära stridsfordon
30.400 Militära stridsfordon
30.400.01 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade
stridsfordon samt delar till dessa
30.400.02 Delar av tillverkningen av militära stridsfordon som
utförs av underleverantörer
30.9 övriga transportmedel
30.91 Motorcyklar
30.910 Motorcyklar
30.910.01 Motorcyklar och mopeder med förbränningskolvmotor
med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en
cylindervolym av högst 50 cm3
30.910.02 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med framoch återgåendekolv eller kolvar och med en cylindervolym av
mer än 50 cm3
30.910.03 Andra motorcyklar; sidvagnar
30.910.04 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar
30.910.05 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med
framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en
cylindervolym av högst 1 000 cm3
30.910.06 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med
framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en
cylindervolym av mer än 1 000 cm3
30.910.07 Delar av motorcykeltillverkningen som utförs av
underleverantörer
30.92 Cyklar och invalidfordon

30.920 Cyklar och invalidfordon
30.920.01 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
30.920.02 Invalidfordon, utom delar och tillbehör
30.920.03 Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra
cyklar utan motor samt till invalidfordon
30.920.04 Barnvagnar och delar till barnvagnar
30.920.05 Delar av tillverkningen av cyklar och invalidfordon
som utförs av underleverantörer
30.99 Diverse övriga transportmedel
30.990 Diverse övriga transportmedel
30.990.01 Diverse övriga transportmedel
30.990.02 Delar av tillverkningen av övriga transportmedel som
utförs av underleverantörer

45.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.20 Underhåll och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom
motorcyklar
45.201.01 Allmän service och reparation av personbilar och
lätta varutransportfordon (utom reparation och service av
elsystem, däck och karosseri)
45.201.02 Allmän service och reparation av andra motorfordon
än personbilar (utom reparation och service av elsystem, däck
och karosseri)
45.201.03 Biltvätt o.d.
45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom
motorcyklar

45.202.01 Reparation av karosseri och liknande tjänster
(reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt
reparation av krockskador) för personbilar och lätta
varutransportfordon
45.202.02 Reparation av karosseri och liknande tjänster
(reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt
reparation av krockskador) för andra motorfordon
45.203 Installationer och reparationer av elsystem till
motorfordon utom motorcyklar
45.203.01 Reparation av elsystem till personbilar och lätta
varutransportfordon
45.203.02 Reparation av elsystem till andra motorfordon
45.204 Däckservice
45.204.01 Reparation av däck till personbilar och lätta
varutransportfordon, inklusive hjuljustering och -balansering
45.204.02 Reparation av däck till andra motorfordon, inklusive
hjuljustering och -balansering
SPIN 2007 har 45.2 Underhåll och reparation av motorfordon
utom motorcyklar på området för handel. Här noteras dessa
verksamheter på både handel och tillverkning motorfordon.

29.2 Industri för karosserier för motorfordon; industri för
släpfordon och påhängsvagnar
29.20 Industri för karosserier för motorfordon; industri för
släpfordon och påhängsvagnar
29.200 Industri för karosserier för motorfordon; industri för
släpfordon och påhängsvagnar
29.3 Industri för delar och tillbehör till motorfordon
29.31 Industri för elektrisk och elektronisk utrustning för
motorfordon
29.310 Industri för elektrisk och elektronisk utrustning för
motorfordon
29.32 Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon
29.320 Industri för andra delar och tillbehör till motorfordon
30 Annan transportmedelsindustri
30.1 Skeppsvarv och båtbyggerier
30.11 Skeppsvarv
30.110 Skeppsvarv
30.12 Fritidsbåtbyggerier
30.120 Fritidsbåtbyggerier

SNI 2007 Näringsgrenar.

30.2 Rälsfordonsindustri
30.20 Rälsfordonsindustri
30.200 Rälsfordonsindustri

29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
29.1 Motorfordonsindustri
29.10 Motorfordonsindustri
29.101 Personbilsindustri
29.102 Lastbilsindustri

30.3 Flygplansindustri
30.30 Flygplansindustri
30.300 Flygplansindustri
30.4 Industri för militära stridsfordon

30.40 Industri för militära stridsfordon
30.400 Industri för militära stridsfordon
30.9 Industri för övriga transportmedel
30.91 Motorcykelindustri
30.910 Motorcykelindustri
30.92 Industri för cyklar och invalidfordon
30.920 Industri för cyklar och invalidfordon
30.99 Industri för diverse övriga transportmedel
30.990 Industri för diverse övriga transportmedel
33.15 Reparationsvarv för fartyg och båtar
33.150 Reparationsvarv för fartyg och båtar
33.16 Reparationsverkstäder för flygplan
33.160 Reparationsverkstäder för flygplan
33.17 Reparationsverkstäder för andra transportmedel
33.170 Reparationsverkstäder för andra transportmedel
45.2 Bilserviceverkstäder
45.20 Bilserviceverkstäder
45.201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade
45.202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier
45.203 Verkstäder för service av elsystem till motorfordon
45.204 Däckserviceverkstäder
Bilserviceverkstäder har också förts in på område 653 om
handel så som SNI 2007 gör.

69 Tillverkning / byggande av byggnader
och anläggningar.
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner.
Isoleringsarbeten.
Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp

Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (23 063)
(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära (11)
Pp.02Mätteknik och mätinstrument (6)
Pp.03Maskiner och redskap (22)
Pp.05Industri (352)
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner (87)
Pp:oe Byggnadslagstiftning (462)
Pp.0 Allmänt: särskilda aspekter (392)
Ppa Byggnadsteknik (3 490)
Ppb Byggnadsproduktion: husbyggnad (7 295)

Ppba Projektering, produktion (790)
Ppbb Byggnadsdelar (797)
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla (2 143)
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål (2 302)
Ppc Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad (3 593)
Ppca Väg- och gatubyggnad (1 155)
Ppcb Järnvägsbyggnad (210)
Ppcc Tunnelbyggnad (101)
Ppcd Brobyggnad (376)
Ppce Flygplatsbyggnad (16)
Ppcf Vattenbyggnad (788)
Ppcg Vattenkraftbyggnader (402)
Ppch Torrläggning och bevattning (124)
Ppd Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
(6 042) (Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp (1 960)
Ppdb Renhållning och avfallshantering (1 874)
Ppdd Buller (416)
Ppde Gatu- och vägbelysning (52)
Ppdf Värmeförsörjning (228)
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.)

Forskningsämnen enligt SCB:
Se 62.

CPV 2003:
45000000-7

Anläggningsarbete.

45100000-8
45110000-1
45111000-8

Förberedande anläggningsarbeten.
Rivning av byggnader och schaktning.
Rivning och förberedande anläggningsarbeten.

45112000-5
45113000-2
45120000-4

Grävning och schaktning.
Tomtarbeten.
Provborrning och borrning.

45230000-8

45236000-0

Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar,
kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar,
vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och
grundarbeten.
Bygg- och anläggningsarbeten för rör-,
kommunikations- och kraftledningar.
Anläggnings- och tillhörande arbeten för
rörledningar och kablar.
Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar
samt start- och landningsbanor.
Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem.
Anläggningsarbete för flygfält, startbanor och
manöverområde.
Markanläggning.

45200000-9

Delar av eller kompletta bygg- och
anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten.

45231000-5

45240000-1

Anläggningsarbete för vattenprojekt.

45241000-8

Hamnanläggningsarbeten.

45242000-5
45243000-2
45244000-9
45246000-3
45247000-0

Anläggningsarbete för fritidsanläggningar vid vatten.
Kustförsvarsverk.
Marina anläggningsarbeten.
Vattenreglering och översvämningsskydd.
Anläggningsarbete för dammar, kanaler,
bevattningskanaler och akvedukter.
Anläggningsarbete för hydraulmekaniska
konstruktioner.

45232000-2
45210000-2
45211000-9
45212000-6
45213000-3
45214000-0
45215000-7
45216000-4

Byggnadsanläggning.
Anläggningsarbeten för flerfamiljshus.
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för
fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och
restaurangverksamhet.
Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och
industribyggnader samt byggnader med anknytning
till transport.
Bygg- och anläggningsarbeten: undervisnings- och
forskningsbyggnader.
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med
anknytning till hälso- och socialvård, krematorier och
offentliga toaletter.
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda
för ordningsmakten eller brand- och
räddningstjänsten samt militärbyggnader.

45220000-5

Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk.

45221000-2

Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt
och gångtunnlar.
Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar,
schakt och gångtunnlar.
Konstruktioner.

45233000-9
45234000-6
45235000-3

45248000-7
45222000-9
45223000-6

45250000-4

Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk, gruv- och
produktionsanläggningar samt byggnader inom oljeoch gasindustrin.

45251000-1
45252000-8
45253000-5
45254000-2
45255000-9
45259000-7
45260000-7
45261000-4
45262000-1

Bygg- och anläggningsarbeten: kraftverk och
värmekraftverk.
Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och
vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar.
Anläggningsarbete för kemisk industri.
Anläggningsarbete för gruvdrift och tillverkning.
Anläggningsarbeten för olje- och gasindustrin.
Reparation och underhåll av anläggningar.
Takarbeten och andra byggarbeten som kräver
specialkunskaper eller specialverktyg.
Uppförande av taklag, takläggning och tillhörande
arbeten.
Bygg- och anläggningsarbeten som kräver
specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag
för takarbeten.

45321000-3
45323000-7
45324000-4

Värmeisoleringsarbeten.
Ljudisoleringsarbeten.
Elementbyggnad med torra fogar.

45330000-9
45331000-6

Rörmokeriarbeten.
Installation av värme, ventilation och
luftkonditionering.

45332000-3
45333000-0

VA- och dräneringsarbeten.
Gasinstallationer.

45340000-2

Montering av stängsel, räcken och
säkerhetsutrustning.

45350000-5

Maskintekniska installationer.

45400000-1

Färdigställande byggnadsarbeten.

45300000-0

Byggnadsinstallationsarbeten.

45410000-4

Stuckarbeten.

45310000-3
45311000-0

Installation av elektriska ledningar och armatur.
Installation av elektriska ledningar och
kopplingsarbeten.
Installation av larmsystem och antenner.
Installation av hissar och rulltrappor.
Installation av telekommunikationsutrustning.
Elektriska installationer av värme och övrig elektrisk
utrustning för byggnader.
Installation av belysnings- och signalsystem.
Övriga elinstallationsarbeten.
Isoleringsarbeten.

45420000-7
45421000-4
45422000-1

Snickerimonteringar.
Snickeriarbeten.
Timmer- och snickeriarbeten.

45430000-0
45431000-7
45432000-4

Golvbeläggning och väggbeklädnad.
Golv- och plattläggning.
Golvläggning och -beläggning samt tapetsering.

45440000-3
45441000-0
45442000-7

Målning och glassättning.
Glassättning.
Påstrykning av skyddsöverdrag.

45312000-7
45313000-4
45314000-1
45315000-8
45316000-5
45317000-2
45320000-6

45450000-6
45451000-3
45452000-0
45453000-7
45454000-4

Övriga färdigställande byggnadsarbeten.
Ornamentering.
Utvändig rengöring av byggnader.
Reparation och renovering.
Ombyggnadstjänster.

50950000-9
50951000-6
50952000-3
50953000-0
50954000-7

45500000-2

50955000-4

45510000-5
45520000-8

Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och
anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad,
med maskinskötare.
Uthyrning av kranar med maskinskötare.
Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare.

50700000-2

Reparation och underhåll av utrustning i byggnader.

50900000-4

Installationer.

50910000-7

Installation av elektrisk och maskinteknisk
utrustning.
Installation av elektrisk utrustning.
Installation av maskinteknisk utrustning.
Installation av ånggeneratorer, turbiner, kompressorer
och brännare.
Installation av motorer.

50911000-4
50912000-1
50913000-8
50914000-5
50920000-0

Installation av mät-, kontroll-, test- och
navigeringsutrustning.

50931000-0

Installation av radio-, televisions-, ljud- och
videoutrustning.

50940000-6

Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning.

50960000-2
50961000-9

Installation av maskiner och utrustning.
Installation av universalmaskiner och utrustning.
Installation av jordbruks- och skogsbruksmaskiner.
Installation av verktygsmaskiner.
Installation av maskiner och utrustning för speciella
ändamål.
Installation av vapensystem.

50962000-6

Installation av datorer och kontorsutrustning.
Installation av datorer och
databehandlingsutrustning.
Installation av kontorsutrustning.

50980000-8
50981000-5
50982000-2

Installation av metallbehållare.
Installation av tankar.
Installation av reservoarer.

93940000-9

Tapetserararbeten.

SNI Antal arbetsställen 1998:
F 45
F 45110
F 45120
F 45211
F 45212
F 45221
F 45229
F 45230
F 45240
F 45250
F 45310

Byggindustri 52659
Entreprenörer för rivning av hus o markarbeten 6356
Entreprenörer för markundersökning 35
Husbyggnadsentreprenörer 11556
Entreprenörer för andra byggnadsverk 414
Byggnadsplåtslagerier 2401
Övriga entreprenörer för takarbeten 330
Väg- o markanläggningsentreprenörer 1360
Vattenbyggnadsentreprenörer 134
Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 3046
Elinstallationsfirmor 7697

F 45320
F 45331
F 45332
F 45333
F 45339
F 45340
F 45410
F 45420
F 45430
F 45441
F 45442
F 45450
F 45500

Isoleringsfirmor 337
Rörfirmor 4422
Ventilationsfirmor 1535
Kyl- och frysinstallationsfirmor 294
Övriga VVS-firmor 102
Andra bygginstallationsfirmor 121
Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 401
Firmor för byggnads- och snickeriarbeten 2739
Golv- och väggbeläggningsfirmor 2175
Målerier 4972
Glasmästerier 926
Andra firmor för slutbehandling av byggnader 67
Uthyrningsfirmor f bygg- o anläggn.maskin m förare
1239

SSYK 96 Yrken:
223
1313
3151
7121
7122
7123
7124
7129
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7139

Driftchefer inom byggverksamhet
Chefer för mindre byggföretag
Byggnads- och brandinspektörer
Murare m.fl.
Betongarbetare
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Anläggningsarbetare
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Takmontörer
Golvläggare
Isoleringsmontörer
Glasmästare
VVS-montörer m.fl.
Installationselektriker
Övriga byggnadshantverkare

7141
7142
7212
7213
7214
7215
7216
7241
7243
8333
8334
9310

Målare
Lackerare
Svetsare och gasskärare
Tunnplåtslagare
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare
Riggare och kabelsplitsare
Dykare
Elmontörer och elreparatörer
Distributionselektriker
Kranförare m.fl.
Truckförare
Grovarbetare inom bygg och anläggning

SUN 2000 Utbildningar:
I 69 ingår sådant som gäller det praktiska byggandet av byggnadsarbetare och byggmästare o d. I 62 ingår konstruktionsarbete, dvs
arbete med beräkningar och ritningar o d.
Se även område 62.
582c Byggnadsarbete, allmän utbildning
582d Byggnadssnickeri
582e Måleri
582f VVS-utbildning
582g Betong-, anläggnings- och vägarbete
582h Murarutbildning
582i Plåtslageri
582x Annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik
Hela eller delar av följande ingår i 69:
Bygg o anläggningsteknik 582 c
Byggnadsmekanik 582 c

Byggnadsteknik; hus o anläggning 582 c
Byggnadsteknik; husbyggnad 582 c
Byggnadstekniskt arbete 582 c
Yrkesteknisk högskoleutb; byggteknik 582 c
Bygg o anläggningsteknik; byggnadsträteknik 582 d
Bygg o anläggningsteknik; måleri 582 e
Byggnadsteknik; måleri 582 e
Måleriteknisk utbildning 582 e
Bygg o anläggningsteknik; värme och sanitet 582 f
Energitekniskt arbete; VVS (vatten och avlopp) 582 f
Bygg o anläggningsteknik; anläggning 582 g
Bygg o anläggningsteknik; betongteknik 582 g
Bygg o anläggningsteknik; gatu/väg/ledningstekn. 582 g
Bygg o anläggningsteknik; mureri 582 h
Bygg o anläggningsteknik; byggnadsplåt 582 i
Byggnadsplåtsteknik 582 i
Byggnadsteknik; plåtslageri 582 i
Bygg o anläggningsteknik; glasmästeriteknik 582 x
Bygg o anläggningsteknik; golvläggning 582 x
Byggnadsvård 582 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
F BYGGNADSARBETEN, ANLÄGGNINGSARBETEN
SAMT SPECIALISERADE BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN:
41 Byggnader och byggnadsarbeten
41.0 Byggnader och byggnadsarbeten
41.00 Byggnader och byggnadsarbeten
41.000 Byggnader och byggnadsarbeten
41.000.01 Bostadshus
41.000.02 Andra byggnader än bostadshus
41.000.03 Byggande av bostadshus (nybyggnation, ombyggnad
och renovering)
41.000.04 Byggande av andra byggnader än bostadshus
(nybyggnation, ombyggnad och renovering)
42 Anläggningsarbeten
42.1 Vägar och järnvägar; anläggning av vägar och järnvägar
42.11 Vägar och motorvägar; anläggning av vägar och
motorvägar
42.110 Vägar och motorvägar; anläggning av vägar och
motorvägar
42.110.01 Motorvägar, vägar, gator o.d. för fordon eller
fotgängare samt start och landningsbanor på flygfält
42.110.02 Anläggning av motorvägar, vägar, gator o.d. för
fordon eller fotgängare samt start- och landningsbanor på
flygfält
42.12 Järnvägar och tunnelbanor; anläggning av järnvägar och
tunnelbanor

42.120 Järnvägar och tunnelbanor; anläggning av järnvägar och
tunnelbanor
42.120.01 Järnvägar och tunnelbanor
42.120.02 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
42.13 Broar och tunnlar; anläggning av broar och tunnlar
42.130 Broar och tunnlar; anläggning av broar och tunnlar
42.130.01 Broar och tunnlar
42.130.02 Anläggning av broar och tunnlar

42.220 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för
el och telekommunikation
42.220.01 Fjärrnät för el och kommunikation
42.220.02 Lokala nät för el och kommunikation
42.220.03 Kraftverk
42.220.04 Anläggning av fjärrnät för el och kommunikation
42.220.05 Anläggning av lokala nät för el och kommunikation
42.220.06 Anläggning av kraftverk

42.2 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten
42.21 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för
värme, vatten och avlopp
42.210 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för
värme, vatten och avlopp
42.210.01 Rörsystem för fjärrtransport av värme, vatten och
avlopp
42.210.02 Lokala rörledningar för transport av värme, vatten
och avlopp
42.210.03 Bevattningssystem (kanaler); vattenledningar; vattenoch avloppsreningsverk samt pumpstationer
42.210.04 Anläggning av rörsystem för fjärrtransport av värme,
vatten och avlopp
42.210.05 Anläggning av lokala rörsystem, samt därmed
förknippade arbeten
42.210.06 Anläggning av bevattningssystem (kanaler),
vattenledningar, vatten och avloppsreningsverk samt
pumpstationer
42.210.07 Brunnsborrning och installation av septiktankar
42.22 Allmännyttiga anläggningar och anläggningsarbeten för el
och telekommunikation

42.9 Andra bygg- och anläggningsarbeten
42.91 Vattenanläggningar och vattenbyggnad
42.910 Vattenanläggningar och vattenbyggnad
42.910.01 Kust- och hamnanläggningar, dammar, slussar och
liknande hydromekaniska anläggningar
42.910.02 Anläggning av kust- och hamnanläggningar, dammar,
slussar och liknande hydromekaniska anläggningar
42.99 övriga anläggningar och bygg- och anläggningsarbeten
42.990 övriga anläggningar och bygg- och anläggningsarbeten
42.990.01 Gruv- och industrianläggningar
42.990.02 Idrotts- och fritidsanläggningar
42.990.03 övriga anläggningar
42.990.04 Anläggningsarbeten för gruvor och industri
42.990.05 Uppförande av konstruktioner till utomhusstadion och
liknande idrottsanläggningar
42.990.06 övriga bygg- och anläggningsarbeten
43 Specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
43.1 Husrivningsarbeten samt mark- och grundarbeten
43.11 Rivningsarbeten av hus och byggnader
43.110 Rivningsarbeten av hus och byggnader
43.110.00 Rivningsarbeten av hus och byggnader

43.12 Förberedande byggplatsarbeten
43.120 Förberedande byggplatsarbeten
43.120.01 Förberedande jord- och markarbeten;
röjningsarbeten
43.120.02 Mark- och grundarbeten
43.13 Markundersökningsarbeten
43.130 Markundersökningsarbeten
43.130.00 Markundersökningsarbeten
43.2 Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer
43.21 Elinstallationsarbeten
43.210 Elinstallationsarbeten
43.210.00 Elinstallationsarbeten
43.22 VVS-arbeten
43.221 Värme- och sanitetsarbeten
43.221.01 Rör- och sanitetsinstallationer
43.221.02 Värmeinstallation
43.222 Ventilationsarbeten
43.222.00 Ventilationsarbeten
43.223 Kyl- och frysinstallationsarbeten
43.223.00 Kyl- och frysinstallationsarbeten
43.229 övriga VVS-arbeten
43.229.00 Installation av gasarmaturer
43.29 Andra bygginstallationsarbeten
43.290 Andra bygginstallationsarbeten
43.290.01 Isoleringsarbeten
43.290.02 Uppsättning av inhägnader och staket
43.290.03 övriga installationer
43.3 Slutbehandlingsarbeten av byggnader
43.31 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten

43.310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43.310.00 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43.32 Byggnadssnickeriarbeten
43.320 Byggnadssnickeriarbeten
43.320.00 Byggnadssnickeriarbeten
43.33 Golv- och väggbeläggningsarbeten
43.330 Golv- och väggbeläggningsarbeten
43.330.01 Kakelsättning och klinkerläggning
43.330.02 Cementmosaik-, marmor-, granit- och skifferarbeten
43.330.03 övrig golvläggning, väggbeklädning och tapetsering
43.34 Måleri- och glasmästeriarbeten
43.341 Måleriarbeten
43.341.00 Måleriarbeten
43.342 Glasmästeriarbeten
43.342.00 Glasmästeriarbeten
43.39 Andra slutbehandlingsarbeten av byggnader
43.390 Andra slutbehandlingsarbeten av byggnader
43.390.01 Montering av ornament
43.390.02 Diverse annan slutbehandling av byggnader
43.9 Andra specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
43.91 Takarbeten
43.911 Takarbeten av plåt
43.911.00 Takarbeten av plåt
43.912 Takarbeten av andra material än plåt
43.912.01 Uppförande av takstommar
43.912.02 Andra takarbeten
43.99 övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
43.991 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
43.991.00 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med
förare

43.999 Diverse övriga specialiserade bygg- och
anläggningsarbeten
43.999.01 Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten
43.999.02 Montering av byggnadsställningar
43.999.03 Pålning; grundarbeten
43.999.04 Betongarbeten
43.999.05 Uppförande av stålkonstruktioner
43.999.06 Murning och stenläggning
43.999.07 Montering och uppförande av prefabricerade
byggnader
43.999.08 Diverse andra specialiserade bygg- och
anläggningsarbeten

SNI 2007 Näringsgrenar.
F Byggindustri
41 Byggentreprenörer
41.1 Utvecklare av byggprojekt
41.10 Utvecklare av byggprojekt
41.100 Utvecklare av byggprojekt
41.2 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
41.20 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
41.200 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
42 Anläggningsentreprenörer
42.1 Anläggningsentreprenörer för vägar och järnvägar
42.11 Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar
42.110 Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar

42.12 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor
42.120 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor
42.13 Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar
42.130 Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar
42.2 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt
42.21 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom
värme, vatten och avlopp
42.210 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom
värme, vatten och avlopp
42.22 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom
el och telekommunikation
42.220 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom
el och telekommunikation
42.9 Andra anläggningsentreprenörer
42.91 Vattenbyggnadsentreprenörer
42.910 Vattenbyggnadsentreprenörer
42.99 Övriga anläggningsentreprenörer
42.990 Övriga anläggningsentreprenörer
43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
43.1 Rivningsfirmor; firmor för mark- och grundarbeten
43.11 Rivningsfirmor
43.110 Rivningsfirmor
43.12 Firmor för mark- och grundarbeten
43.120 Firmor för mark- och grundarbeten
43.13 Firmor för markundersökning
43.130 Firmor för markundersökning

43.2 Elinstallationsfirmor, VVS-firmor och andra
bygginstallationsfirmor
43.21 Elinstallationsfirmor
43.210 Elinstallationsfirmor
43.22 VVS-firmor
43.221 Rörfirmor
43.222 Ventilationsfirmor
43.223 Kyl- och frysinstallationsfirmor
43.229 Övriga VVS-firmor
43.29 Andra bygginstallationsfirmor
43.290Andra bygginstallationsfirmor
43.3 Firmor för slutbehandling av byggnader
43.31 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43.310 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
43.3 Firmor för byggnadssnickeriarbeten
43.320 Firmor för byggnadssnickeriarbeten
43.33 Golv- och väggbeläggningsfirmor
43.330 Golv- och väggbeläggningsfirmor
43.34 Målerier och glasmästerier
43.341 Målerier
43.342 Glasmästerier
43.39Andra firmor för slutbehandling av byggnader
43.390 Andra firmor för slutbehandling av byggnader
43.9 Andra specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
43.91 Byggnadsplåtslagerier och andra entreprenörer för
takarbeten
43.911 Byggnadsplåtslagerier
43.912 Andra entreprenörer för takarbeten
43.99Övriga specialiserade bygg-och anläggningsentreprenörer

43.991 Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner
med förare
43.999 Diverse övriga specialiserade bygg- och
anläggningsentreprenörer

7 Formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur.
71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafik, tecken. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792).
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets-o turspel Lotteri. Lotto. Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Socialvård o d.
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i olika fysiska miljöer.
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper od.
796/799 Sport, idrott o d

70 Allmänt om konst o kultur.
Libris/SAB:
Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet (14 354)
Bf- Allmänt: särskilda länder och områden (6 360)
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet (3 404)
Bfk Allmän kulturell verksamhet (2 961
I
Konst, musik, teater och film (243262) (Del. Delar även på
72-78,7914,792)
Ia
Konst: allmänt (8 709)
Ia:bf Konstinstitutioner (18)
Ia:do Konstpsykologi (460)
Ia:k Vetenskapshistoria (16)
Ia:oa Konstsociologi (715)
Iaa Konstteori och -estetik (5 486)
Iab Stillära (143)
Ib
Konsthistoria (76 908)
Ib:bf Konsthistoriska organisationer och institutioner (15)
Ib:k Vetenskapshistoria (95)
Ib. Särskilda konsthistoriska perioder (8 712)
Ib- Särskilda länder och områden (17 060)
Ibh Otraditionella konstformer (1 361)
Ibt Kyrklig konst (2 592)
Ibu Folkkonst (1 685)
Ibv Ikonografi (9 243)
Ibz Särskilda konstnärer (39 715)
Kt Allmän kulturhistoria (21 750) (även till 70)
Kt. Särskilda historiska perioder (3 770)
Kt- Särskilda länder och områden (15 082)
(DC, DK 70. DK 7.01-7.09)

sverige.se 2008
Riksantikvarieämbetet
Konsthögskolan, Kungl.
Stiftelsen Framtidens kultur
Statens konstråd SK
Statens kulturråd
Konstakademien
Konstnärsnämnden
Svenska humanistiska förbundet
Sveriges allmänna konstförening
Kulturnät Sverige (även 102)
Forskningsämnen enligt SCB:
112 Estetiska ämnen
1121 Estetiska ämnen
Häri ingår (exempel):
1121 del Bebyggelseforskning. Till 71
1121 del Dansvetenskap . Till 792
1121 del Filmvetenskap. Till 7914
1121 del Konstvetenskap. Till 75
1121 del Litteraturvetenskap. Till 81
1121 del Musikvetenskap. Till 78
1121 del Retorik. Till 8o
1121 del Teatervetenskap. Till 792
119 Övrig humaniora och religionsvetenskap. Till 11-19+70 resp 2
1199 Övrig humaniora och religionsvetenskap
241 Kulturarv och kulturproduktion. Till 70
2411 Kulturarv och kulturproduktion
SUN 2000 Utbildningar:
211b Konstvetenskap och konsthistoria
219z Konst och media, övrig/ospecificerad utbildning

Estetisk utbildning 210 z
Konst 211 a
Konstnärlig högskoleutbildning; konst 211 a
Estetik 211 b. Även 13.
Konsthistoria 211 b
Konstvetenskap 211 b
225c Kulturvård, kulturadministration och museivetenskap
Bebyggelseantikvarieutbildning 225 c
Byggnadsvård (kulturvård) 225 c
Kulturadministration 225 c
Kulturpedagogik 225 c
Kulturvetenskap 225 c
Kulturvård 225 c
Museologi/museivetenskap 225 c. Till 73.
229z Humaniora, övrig/ospecificerad inriktning
Samhällsguiden 2007:
20. Kultur
20.1 Olika kulturinstitutioner Även 7959
20.2 Folkbildningsorganisationer Till 7957
20.3 Bibliotek Till 102
20.4 Museer Till 73
20.5 Arkiv Till 101
20.6 Musik Till 78
20.7 Teater Till 792
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m. Till 794,795
20.9 Film och fotoTill 77,7914
20.10 Samlingslokaler
20.11 Upphovsrätt
20.12 Ersättningar och bidrag
20.13 MedierTill 7914, 90

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
Se även område 72
Libris/SAB:
Odg
Samhällsplanering (18 642)
Odg(x) Allmänt: lexikon (34)
Odg:bf Organisationer och institutioner (14)
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär (236)
Odg:k Samhällsplaneringens historia (42)
Odg:oe Lagstiftning (30)
Odg- Allmänt: särskilda länder och områden (6 963)
Odgb Riksplanering (92)
Odgc Regionplanering (2 447)
Odgd
Kommunal planering (4 758)
Odgl
Planering för bostäder (823)
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur (511)
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser (352)
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter (1 543)
Uh Miljöfrågor och naturskydd (31 586) (vetenskap till 57, för
övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504)
sverige.se 2008:
Glesbygdsverket
Naturvårdsverket
Boverket
Svenska Naturskyddsföreningen
Statens institut för regionalforskning SIR

Lantmäteriverket
Miljövårdsberedningen
Stadsmiljörådet
Sverige Hembygsförbund
Stockholm International Water Institute
Swedesurvey AB
Institut för ekologisk hållbarhet, Statens, IEH
AB Svenska Miljöstyrningsrådet
Miljömålsportalen
Regionkommittén
Storstadsdelegationen
Svenska Miljönätet
Forskningsämnen enligt SCB:
1754 Översiktlig planering .
1121 del Bebyggelseforskning.
1753 Natur- och landskapsvård . Även till 63
175 Landskapsplanering .
1751 Landskapsarkitektur.
1752 Vegetationsbyggnad. Även till 63
1753 Natur- och landskapsvård . Även till 63
236 Vatten i natur och samhälle
2361 Vatten i natur och samhälle.
CPV 2003:
74250000-6
74251000-3
74252000-0
74252100-1

Stadsplanering och landskapsvård.
Stadsplanering.
Landskapsarkitektur.
Trädgårdsanläggning.

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75131 Myndigheter som adm infrastruktur-program 219
SSYK 96 Yrken:
2141 (Arkitekter och) stadsplanerare. Även 71 och 72
SUN 2000 Utbildningar:
I 71 ingår delar av kulturvård o d som redovisas i område 70.
Utbildningar i 580 ingår helt eller delvis i SW71. Se även område 62.
580a Civilingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a.
lantmäteri
580b Ingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a. lantmäteri
580x Annan bred utbildning inom
samhällsbyggande/byggnadsteknik
Geografisk informationsteknik 580 _
Kart- och mätningsteknik 580 _
Lantmäteriteknik 580 _
Civilingenjörsutb; lantmäteri 580 a
Högskoleingenjörsutb; geogr. info.system 580 b
Högskoleingenjörsutb; kart- och mätteknik 580 b
Utbildningar i 581 ingår helt eller delvis i SW71, se även område 62:
581a Civilingenjörsutbildning – samhällsbyggnad
581b Ingenjörsutbildning – samhällsbyggnad
581c Arkitektutbildning
581d Landskapsarkitekts- och landskapsingenjörsutbildning
581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur
Arkitektur 581 _
Fysisk planering 581 _
Landskapsplanering 581 _

Miljöteknik, samhälls- (civilingenjörs- o ingenjörsutb.) 581 _
Restproduktteknik 581 _
Samhällsbyggnadsteknik 581 _
Trafikteknik 581 _
Vattenteknik; civilingenjörs- och ingenjörsutb 581 _
Civilingenjörsutb; ekosystemteknik 581 a
Civilingenjörsutb; kommunikation/transporttekn. 581 a
Civilingenjörsutb; miljö- och vattenteknik 581 a
Civilingenjörsutb; samhällsbyggnad 581 a
Högskoleingenjörsutb; fysisk planering 581 b
Högskoleingenjörsutb; naturvård 581 b
Högskoleingenjörsutb; miljöteknik 581 b
Arkitektexamen 581 c
Landskapsarkitektutbildning 581 d
Landskapsingenjörsutbildning 581 d
850z Miljövård och miljöskydd, allmän utbildning
Miljö- och hälsoskydd 850 z
Miljövård 850 z
Vatten i natur och samhälle 850 z
851z Miljövårdsteknik och miljökontroll
Ekoteknik 851 z
Miljökontroll 851 z
Miljöteknik 851 z
Miljövårdsteknik 851 z
Vattenteknik 851 z
852z Naturvård och djurskydd
Djurskydd 852 z
Naturvård 852 z

SPIN 2007 varor och tjänster:

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

71+72 :
71.1 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster
71.11 Arkitekttjänster
71.110 Arkitekttjänster
71.110.01 Planer och ritningar för arkitektändamål
71.110.02 Arkitekttjänster i samband med
bostadsbyggnadsprojekt
71.110.03 Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt för
andra syften än bostäder
71.110.04 Arkitekttjänster i samband med restaurering av
historiska byggnader
71.110.05 Arkitektrådgivningstjänster
71.110.06 Stadsplaneringstjänster
71.110.07 Landsbygdsplaneringstjänster
71.110.08 Tjänster avseende planläggning av bebyggelse på
och utnyttjande av ett område avsett för ett byggnadsprojekt
71.110.09 Landskapsarkitekttjänster
71.110.10 Landskapsarkitektrådgivningstjänster

Miljö och väder
Sida Tabell nr/område i årsboken
24

8 Väder

26

9 Klimat i förändring

28

10 Miljö – markanvändningen

30

11 Skyddad natur

32

12 Växthuseffekten

33

13 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2008,
avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990

34

14 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren,
medeltemperatur

36

15 Medeltemperaturen i juni, juli och augusti

38

16 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna
juni, juli och augusti)

Dessutom: Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk
offentlig civil förvaltning.Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

39

17 Nederbörd i mm

40

18 Medeltemperatur

SNI 2007 Näringsgrenar.

41

19 Nederbörd i mm, maxvärde

71+72
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska
provnings- och analysföretag
71.1 Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d.
71.11 Arkitektkontor
71.110 Arkitektkontor

41

20 Temperatur, extremvärden

42

21 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på
platser runt om i landet

44

22 Markanvändningen omkring år 2005 efter 2007 års
länsindelning, hektar

45

23 Bebyggd mark och tillhörande mark år 2005 efter 2007 års
länsindelning, hektar

flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej
övervakadeområden

45

24 Nationalparker, areal och år för beslut om avsättande som
nationalpark

53

37 Utsläpp och vattenmängder från större kommunala
reningsverk 2006, efter storleksklass

46

25 Naturreservat, naturvårdsområden samt djur- och
växtskyddsområden, länsvis

53

47

26 Översikt över antal rödlistade arter (taxa) i olika kategorier
inom de olika organismgrupperna

38 Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och
organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk 2006,
medelvärden för storleksklasser

54

48

27 Rödlistade arters förekomst i olika landskapstyper

39 Utsläpp till luft av koldioxid (CO2), metan (CH4) och
dikväveoxid (N2O)

48

28 Akut hotade ryggradsdjur

55

40 Vattenanvändning per användarkategori och län år 2005,
1 000 m3

49

29 Däggdjur efter rödlistekategori och naturtyp år 2005

56

50

30 De 20 största kemikalierna med avseende på kvantitet och
omsättning i ton år 2007

41 Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där
producentansvar införts

57

42 Miljöräkenskaper för miljösektorn i Sverige

50

31 De största hälsofarliga och konsumenttillgängliga produkttyperna (m.a.p. kvantitet), fördelade över faroklass år 2007

58

43 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för
branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2006

51

32 Försäljning av bekämpningsmedel efter olika
användningsområden

59

44 Miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr

51

33 Jordbrukets användning av kväve och fosfor från
mineral(handels)- ochstallgödsel

59

45 Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp
i kronor

52

34 Oljeutsläpp i svenska farvatten

60

46 Miljömotiverade direkta subventioner i Sverige, löpande
priser, miljoner kronor

52

35 Sammanställning av areal av tillrinningsområde,
vattenföring, belastning samt genomsnittlig arealförlust av
närsalter på havsbassänger år 2008, baserat på mätningar i
flodmynningarna ocharealviktade beräkningar för ej
övervakade områden

52

36 Sammanställning av belastning av metaller på
havsbassänger år 2008, baserat på mätningar nära

Befolkning se SW31. Geografiska uppgifter se SW55. Jordbruk o d se
SW63.Boende se SW643.Energi se W644. Handel se SW653. Transporter och kommunikationer se SW656. Näringsverksamheter se SW 658.
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Samhällsguiden 2007:
8. Natur och miljö
8.1 Natur och allemansrätt
8.2 Avfall, vatten och avlopp
8.3 Miljövård
8.4 Miljöbalken
8.5 Naturvård och kulturminnesvård
8.6 Buller
8.7 Rökfria lokaler
8.8 Miljövård – vem gör vad?
8.9 Miljövårdsorganisationer
8.10 Klimatförändringar – hur kan jag påverka?

72 Formgivning av byggnader o
anläggningar, arkitektur
Libris/SAB:
Ic
Arkitektur (41 897) (Delar hör även till 71)
Ic:bf Arkitekturorganisationer och -institutioner (39)
Ic:d Arkitekturteori och -psykologi (1 353)
Ic:do Arkitekturpsykologi (169)
Ic:k Vetenskapshistoria (72)
Ic. Särskilda perioder (2 711)
Ic- Särskilda länder och områden (26 543)
Icd Byggnader för särskilda ändamål (6 494)
Ict Stadsplanekonst (3 433)
Icu Landskapsarkitektur (2 317)
Icv Byggnadsvård (1 766)
(DC, DK 72)
sverige.se 2008:
Arkitekturmuseet (Även på 739 )
Arkitekt- och Ingenjörsföretagen
Forskningsämnen enligt SCB:
1676 Arkitektur och bebyggelsevård.
1679 Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur.
CPV:
74220000-7
74221000-4
74222000-1
74222100-2

Arkitekttjänster.
Arkitektoniska konsulttjänster.
Arkitektonisk formgivning.
Arkitekttjänster avseende byggnader.

74222200-3
74222300-4
74223000-8
74224000-5
74225000-2
74225100-3

Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten.
Arkitekttjänster avseende utbyggnader.
Organisering av arkitektonisk formgivningstävling.
Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster.
Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster.
Arkitekt- och byggmätningstjäster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74201 Arkitektkontor 2249
SSYK 96 Yrken:
2141 Arkitekter (och stadsplanerare). Även 71 och 72
SUN 2000 Utbildningar:
581c Arkitektutbildning
Se även 71.

SPIN 2007 varor och tjänster:
71+72:
71.1 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster
71.11 Arkitekttjänster
71.110 Arkitekttjänster
71.110.01 Planer och ritningar för arkitektändamål
71.110.02 Arkitekttjänster i samband med
bostadsbyggnadsprojekt
71.110.03 Arkitekttjänster i samband med byggnadsprojekt för
andra syften än bostäder
71.110.04 Arkitekttjänster i samband med restaurering av
historiska byggnader

71.110.05 Arkitektrådgivningstjänster
71.110.06 Stadsplaneringstjänster
71.110.07 Landsbygdsplaneringstjänster
71.110.08 Tjänster avseende planläggning av bebyggelse på
och utnyttjande av ett område avsett för ett byggnadsprojekt
71.110.09 Landskapsarkitekttjänster
71.110.10 Landskapsarkitektrådgivningstjänster
Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.
71+72:
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska
provnings- och analysföretag
71.1 Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d.
71.11 Arkitektkontor
71.110 Arkitektkontor

73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning.
Libris/SAB:
Bg Allmänna museer (9 134)
Bh Allmänna utställningar (735)
Id
Skulptur (5 950)
Id. Särskilda perioder (2 018)
Id- Särskilda länder och områden (3 561)
Idy Material, metoder, teknik (209)
Ii
Konstsamlingar och -utställningar (19 574)
Ky Historiska hjälpvetenskaper (10 868) (även till 73)
Kya Diplomatik (410)
Kyb Heraldik (2 174)
Kyc Sfragistik (sigillkunskap) (486)
Kyd Flaggor (460)
Kye Emblematik (536)
Kyf Rang- och titelväsen (108) Del.
Kyg Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) (516) Del.
Kyh Numismatik (5 631)
Kyi Ordensväsen (739). Del.
(DC, DK 73, 069 )
sverige.se 2008:
Riksutställningar
Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Naturhistoriska riksmuseet (Även på 50 )
Etnografiska museet
Historiska museum, Statens
Vasamuseet

Skansen
Statens konstmuseer SKM
Sjöhistoriska museet
Nordiska Museet
Arkitekturmuseet (Även på 72 )
Arbetets museum
Armémuseum
Dansmuseet
Flygvapenmuseum
Försvarshistoriska museer, Statens
Millesgården
Myntkabinettet, Kungl.
Moderna Museet
Nationalmuseum
Prins Eugens Waldemarsudde
Svenska Numismatiska Föreningen
Tekniska museet
Thielska galleriet
Sveriges teatermuseum
Museer för världskultur, Statens
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Historiska muséer, Statens, SHMM
Marinmuseum
Maritima museer, Statens
Medelhavsmuseet
Zornsamlingarna
Östasiatiska museet
CPV:
92312230-2
92320000-0

Skulptörstjänster.
Drift av konstinrättning.

92520000-2
92521000-9
92521100-0
92521200-1
92521210-4
92521220-7
92522000-6
92522100-7
92522200-8

Musei- och tillhörande tjänster.
Museitjänster.
Utställningstjänster i museer.
Konservering av utställningsföremål och exemplar.
Konservering av utställningsföremål.
Konservering av föremål.
Konservering av historiska platser och byggnader.
Konservering av historiska platser.
Konservering av historiska byggnader.

92530000-5

Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt
naturreservat.
Tjänster i botaniska trädgårdar.
Tjänster i zoologiska trädgårdar.
Tjänster i naturreservat.
Tjänster för skydd av vilda djur och växter.

92531000-2
92532000-9
92533000-6
92534000-3

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92520 Museer och kulturminnesinst. 622
SSYK 96 Yrken:
2431 (Arkivarier,) museitjänstemän m.fl.
2452 Skulptörer, (målare) m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
Estetisk utbildning; konst och formgivning 211 a
Metallkonst 211 a
Textilkonst 211 a
Museologi/museivetenskap 225 c

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande Författare od ingår i 8.
90.030 Litterärt och konstnärligt skapande
90.030.01 Tjänster som tillhandahålls av författare,
kompositörer, skulptörer och andra konstnärer, utom artistisk
verksamhet med scenframträdanden
90.030.02 Originalverk från författare, kompositörer och andra
konstnärer, utom artister som gör scenframträdanden,
bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer
90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer
och skulptörer
91.02 Museitjänster.
91.020 Museitjänster
91.020.01 Operativa museitjänster
91.020.02 Museisamlingar
91.03 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och
byggnader och liknande sevärdheter.
91.030 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och
byggnader och liknande sevärdheter
91.030.00 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken
och byggnader och liknande sevärdheter
91.04 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats
tjänster.
91.040 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats
tjänster
91.040.01 Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster
91.040.02 Naturreservatstjänster, inklusive naturvårdstjänster

Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.
91.02 Museer
91.020 Museer
91.03 Kulturminnesinstitutioner
91.030 Kulturminnesinstitutioner
91.04 Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
91.040 Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Samhällsguiden 2007:
20.4 Museer

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning.
Libris/SAB:
Ig
Teckningskonst (3 047)
Ig. Särskilda perioder (379)
Ig- Särskilda länder och områden (1 641)
Igy Material, metoder, teknik (496)
Ih
Konsthantverk (22 599)
Ih. Allmänt: särskilda perioder (362)
Ih- Allmänt: Särskilda länder och områden (2 215)
Iha Ornamentik (636)
Ihb Industriell formgivning (1 806)
Ihc Textil konst (3 098)
Ihd Konsthantverk i trä (492)
Ihe Konsthantverk i metall (2 855)
Ihf Keramik och glas (4 812)
Ihh Inredning (2 838)
Ihk Dräkthistoria (3 000)
Ihq Reklamkonst (165)
Ihö Övrigt konsthantverk (471)
(DC, DK 74 )
sverige.se 2008:
Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH
Konstfack
Föreningen Svensk Form
CPV:
74840000-9

Specialdesign.

74841000-6
74842000-3
74843000-0
74844000-7

Inredningstjänster.
Inredningsdesign.
Stödtjänster avseende design.
Möbeldesign.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 74842 Andra formgivare 1804
SSYK 96 Yrken:
2456 Formgivare
3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.
7324 Dekorationsmålare
7330 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.
SUN 2000 Utbildningar:
214a Modedesign
214b Inredningsdesign
214c Industri- och produktdesign
214x Annan utbildning inom formgivning
215z Konsthantverk
Konfektionsdesign 214 a
Modedesign 214 a
Inredningsarkitektur 214 b
Industridesign 214 c
Produktdesign 214 c
Design och formgivning 214 x
Formgivning 214 x
Konstnärlig högskoleutbildning; design 214 x
Floristutbildning 215 z
Glas (konsthantverk) 215 z
Guldsmide 215 z

Hantverksutbildning (konst-) 215 z
Instrumentmakarutbildning 215 z
Keramik 215 z
Konsthantverk 215 z
Silversmide 215 z
Slöjd med inriktning mot textil 215 z
Slöjd med inriktning mot trä- och metallslöjd 215 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande Författare od ingår i 8.
90.030 Litterärt och konstnärligt skapande
90.030.01 Tjänster som tillhandahålls av författare,
kompositörer, skulptörer och andra konstnärer, utom artistisk
verksamhet med scenframträdanden
90.030.02 Originalverk från författare, kompositörer och andra
konstnärer, utom artister som gör scenframträdanden,
bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer
90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer
och skulptörer
74.1 Specialiserade designtjänster
74.10 Specialiserade designtjänster
74.101 Industri- och produktdesigntjänster
74.101.01 Industridesigntjänster
74.101.02 Produktdesigntjänster
74.101.03 Original för industri- och produktdesigntjänster
74.103 Inredningsdesigntjänster
74.103.01 Inredningsdesigntjänster

74.103.02 Original för inredningsdesigntjänster
Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.
74.1 Specialiserade designföretag
74.10 Specialiserade designföretag
74.101 Industri- och produktdesignföretag
74.103 Inredningsarkitektföretag
Samhällsguiden 2007:
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m.

75/77 Bildkonst .75 Måleri. 76 Grafik,
tecken. 77 Fotografi.
Libris/SAB:
Ae Bokväsen (11 463)
Aea Bokhistoria (3 870)
Aeb Skrivredskap och skrivmaterial (350)
Aec Boktryckerihistoria (3 215)
Aed Bokbandshistoria (606)
Aef Redigeringsteknik (2 616)
Aet Bibliofili (785)
Af Skrift (2 548)
Afa Skrift- och alfabetshistoria (1 103)
Afb Paleografi (886)
Afc Kalligrafi (437)
Afd Chiffer (123)
Ie
Målarkonst (14 806)
Ie. Särskilda perioder (2 342)
Ie- Särskilda länder och områden (9 303)
Ieb Bokmåleri (1 114)
Iem Miniatyrmåleri (154)
Ien Muralmåleri (704)
Iet Teaterdekorationer (358)
Iey Material, metoder, teknik (765)
If
Grafisk konst (6 159)
If. Särskilda perioder (329)
If- Särskilda länder och områden (2 312)
Ifq Bruksgrafik (1 219)
Ifr Bokillustration (1 471)
Ify Material, metoder, teknik (328)

Pn Fotografi och filmteknik (9 774) (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna Fotografi (1 909)
Pnb Filmteknik, TV- och videofotografering (498)
Pnd Vetenskaplig och teknisk fotografi (1 164)
Pni Fotokonst (3 504)
Pny Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz Särskilda fotografer (3 289)
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).
sverige.se 2008:
Svenska fotografers förbund
Forskningsämnen enligt SCB:
1121 del Konstvetenskap.
CPV 2003:
74810000-0
74811000-7
74811100-8
74811200-9
74811300-0
74811310-3
74811320-6
74811330-9
74811340-2
74812000-4
74813000-1

Foto- och tillhörande tjänster.
Fototjänster.
Annonsfotografering.
Flygfotografering.
Specialfotografering.
Borrhålsfotografering.
Undervattensfotografering.
Mikrofilmning.
Röntgenfotografering.
Fotoframkallning.
Restaurering, kopiering och retuschering av foton.

92311000-4

Konstverk.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92310 Artister och producenter av konstnärliga etc
alster 6597
K 74841 Byråer för grafisk formgivning och service 2552
K 74811 Porträttfotoateljéer 797
K 74812 Reklamfotoateljéer 824
K 74813 Press- och övriga fotografer 1136
K 74814 Fotolaboratorier 368. Del, även 681.
SSYK 96 Yrken:
2452 (Skulptörer,) målare m.fl.
3131 Fotografer
3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.
5210 Fotomodeller m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
210z Konst och media, allmän utbildning
211a Bild- och formkonstnärlig utbildning
211x Annan utbildning inom bild- och formkonst
213c Grafisk teknik och bokbinderi
213d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto
213x Annan utbildning inom medieproduktion
Estetisk utbildning; bild/konst och formgivning 211 a
Konst- och bildvetenskap 211 b
Fotomodellutbildning 212 x
Bokbinderi 213 c
Grafisk teknik 213 c
Grafisk utbildning; bokbinderi 213 c
Grafisk utbildning; tryckning 213 c
Medieutbildning; tryckmedia / tryckteknik 213 c
Tryckeriteknik 213 c

Yrkesteknisk högskoleutb; grafisk teknik 213 c
Fotografi 213 d
Grafisk design 213 d
Illustration 213 d
Informationsdesign 213 d
Layout 213 d
Medieutbildning; information och reklam 213 d
Multimedia 213 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande. Författare od ingår i 8.
90.030 Litterärt och konstnärligt skapande
90.030.01 Tjänster som tillhandahålls av författare,
kompositörer, skulptörer och andra konstnärer, utom artistisk
verksamhet med scenframträdanden
90.030.02 Originalverk från författare, kompositörer och andra
konstnärer, utom artister som gör scenframträdanden,
bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer
90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer
och skulptörer
74.102 Grafiska designtjänster
74.102.01 Grafiska designtjänster
74.102.02 Original för grafiska designtjänster
74.2 Fototjänster
74.20 Fototjänster
74.201 Porträttfotograferingstjänster, ej fotoautomat
74.201.01 Porträttfotograferingstjänster, ej fotoautomat

74.201.02 Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte
framkallade, från porträttfotograferingsverksamhet
74.202 Reklamfotograferingstjänster
74.202.01 Reklamfotograferingstjänster
74.202.02 Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte
framkallade, från reklamfotograferingsverksamhet
74.203 Press- och övriga fotograftjänster
74.203.01 Tjänster i form av fotografering och
videoupptagningar vid evenemang och familjehögtider
74.203.02 Flygfototjänster
74.203.03 Andra specialfotograferingstjänster
74.203.04 Fotografiska plåtar och film, exponerade men inte
framkallade, från press- och övrig fotografverksamhet
74.204 Fotolaboratorietjänster
74.204.01 Fotoframkallningstjänster m.m.
74.204.02 Tjänster avseende restaurering, kopiering och
retuschering av fotografier
74.204.03 Fotografiska plåtar och film, exponerade och
framkallade, för offsetreproduktion
74.204.04 Andra fotografiska plåtar och film, exponerade och
framkallade
74.204.05 övriga fototjänster
Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning. Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.

78 Musik ( konserter o d till 792).

74.102 Grafiska designföretag

Libris/SAB:
Ij
Musik (55 092)
Ij:d Musikteori, -filosofi och -psykologi (2 151)
Ij:k Musikforskningens historia (70)
Ij:oa Musiksociologi (971)
Ija Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga
delområden (4 215)
Ijb Musikhistoria (11 223)
Ijc Musikinstrument: allmänt (559)
Ijd Tangentinstrument (2 240)
Ije Stråkinstrument (652)
Ijf Blåsinstrument (618)
Ijg Knäppinstrument (733)
Ijh Slagverk och strykidiofoner (202)
Iji Elektriska musikinstrument (427)
Ijj Mekaniska musikinstrument (124)
Ijk Instrumentalmusik: kammarmusik (197)
Ijl Instrumentalmusik: orkestrar (182)
Ijm Instrumentalmusik: särskilda former (515)
Ijn Vokalmusik: allmänt (688)
Ijo Vokalmusik: solosång (103)
Ijp Vokalmusik: körsång (323)
Ijq Vokalmusik: särskilda former (821)
Ijr Dramatisk och scenisk musik (2 100)
Ijs Religiös musik (1 637)
Ijt Skolmusik (62)
Iju Västerländsk folkmusik (2 277)
Ijv Icke-västerländska kulturers musik (1 391)
Ijx Jazz, rock och populärmusik (3 608)

74.2 Fotoateljéer och fotolaboratorier
74.20 Fotoateljéer och fotolaboratorier
74.201 Porträttfotoateljéer
74.202 Reklamfotoateljéer
74.203 Press- och övriga fotografer
74.204 Fotolaboratorier
Samhällsguiden 2007:
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m.
20.9 Film och foto

Ijy
Ijz
Ijä
Ijö
X
X(s)
Xa
Xb
Xc
Xd
Xe
Xf
Xg
Xh
Xi
Xj
Xk
Xl
Xm
Xn
Xo
Xp
Xq
Xr
Xs
Xu
Xv
Xx
Xy
Xä
Xö

Musikprogram (49)
Särskilda tonkonstnärer (22 548)
Parodier, signaler, ljudeffekter m m (17)
Övrig musik (156)
Musikalier (noter) (68086)
Musikalier: Samlingar och studiepartitur (72)
Musikteori (405)
Musikhistoria (2 962)
Soloverk: valfri besättning (29)
Instrumentalmusik: tangentinstrument (9 024)
Instrumentalmusik: stråkinstrument (4 001)
Instrumentalmusik: blåsinstrument (5 271)
Instrumentalmusik: knäppinstrument (1 836)
Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner (548)
Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument (7)
Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument (4)
Instrumentalensembler (6 747)
Instrumentalmusik: orkestrar (7 869)
Instrumentalmusik: särskilda former (13 470)
Elektroakustisk musik och ljudkonst (36)
Solosång (7 391)
Körsång (8 875)
Vokalmusik: särskilda former (13 571)
Dramatisk och scenisk musik (6 021)
Religiös musik (3 195)
Västerländsk folkmusik (2 130)
Icke-västerländska kulturers musik (220)
Jazz, rock och populärmusik (9 458)
texter till vokal och dramatisk musik (2 049)
Parodier, signaler, ljudeffekter m m (16)
Övrigt (1 532)

Y
Musikinspelningar (7568)
Y(s) Samlingar (69)
Ya Musikteori (4)
Yb Musikhistoria (97)
Yc Soloverk: valfri besättning (44)
Yd Instrumentalmusik: tangentinstrument (373)
Ye Instrumentalmusik: stråkinstrument (180)
Yf Instrumentalmusik: blåsinstrument (574)
Yg Instrumentalmusik: knäppinstrument (96)
Yh Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner (32)
Yi Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument (5)
Yj Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument (0)
Yk Instrumentalensembler (474)
Yl Instrumentalmusik: orkestrar (311)
Ym Instrumentalmusik: särskilda former (917)
Yn Elektroakustisk musik och ljudkonst (98)
Yo Solosång (337)
Yp Körsång (202)
Yq Vokalmusik: särskilda former (929)
Yr Dramatisk och scenisk musik (678)
Ys Religiös musik (80)
Yu Västerländsk folkmusik (442)
Yv Icke-västerländska kulturers musik (154)
Yx Jazz, rock och populärmusik (1 715)
Yä Parodier, signaler, ljudeffekter m m (4)
Yö Övrigt (69)
(DC, DK 78)
sverige.se 2008:
Musikhögskolan i Stockholm, Kungl., KMH
Statens musiksamlingar
Musikaliska akademien, Kungl.

Forskningsämnen enligt SCB:
1121 del Musikvetenskap.
CPV 2003:
92312220-9

Kompositörstjänster.

SSYK 96 Yrken:
2453 Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk
musik
SUN 2000 Utbildningar:
212a Musik
Musikhistoria 212 c
Musikvetenskap/musikhistoria 212 c
Estetisk utbildning; musik 212 a
Konstnärlig högskoleutbildning; musik 212 a
Organistutbildning 212 a
Musik 212 a
Musikdramatisk scenframställning 212 a
Musiklinjen 212 a
Organistutbildning 212 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande Författare od ingår i 8.
90.030 Litterärt och konstnärligt skapande
90.030.01 Tjänster som tillhandahålls av författare,
kompositörer, skulptörer och andra konstnärer, utom artistisk
verksamhet med scenframträdanden

90.030.02 Originalverk från författare, kompositörer och andra
konstnärer, utom artister som gör scenframträdanden,
bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer
90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer
och skulptörer
Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.
90.01 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.02 Stödföretag till artistisk verksamhet
90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet
Samhällsguiden 2007:
20.6 Musik

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o
verks. Sport.
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video,
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmaltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader.
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar.
7919 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets-o turspel Lotteri. Lotto. Tips
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Socialvård o d.
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i olika fysiska miljöer.

7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper od.
796/799 Sport, idrott o d
Libris/SAB:
Ku Allmän socialhistoria (24 909) (även till 93-99)
Ku. Särskilda historiska perioder (2 684)
Ku- särskilda länder och områden (20 822)
Oa Sociologi (49 762) (även till 79)
Oa(x)Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf Sociologiska institutioner (14)
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära (4 910)
Oa:k Sociologins historia (853)
Oaa Socialpsykologi (9 342)
Oab Sociala strukturer (24 308)
Oac Familjesociologi (5 482)

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID ingår i områden enligt följande:
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt
underhållningstjänster
90.0 Konstnärliga och kulturella tjänster samt
underhållningstjänster
90.01 Tjänster som tillhandahålls av artister. Ingår i SW 792
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande Ingår i 73-78 och 8
90.04 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.
Ingår i SW 792

91 Biblioteks-, arkiv- och museitjänster m.m.
91.0 Biblioteks-,arkiv- och museitjänster m.m.
91.01 Biblioteks- och arkivtjänster Ingår i SW101-102
91.02 Museitjänster. Ingår i SW 73
91.03 Tjänster avseende vård av historiska minnesmärken och
byggnader och liknande sevärdheter. Ingår i SW 73
91.04 Botaniska trädgårdars, djurparkers och naturreservats
tjänster. Ingår i SW 73
92 Spel- och vadhållningstjänster. Ingår i SW 794
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster
93.1 Sporttjänster Ingår i SW 796-799
93.2 Andra fritids- och nöjestjänster. Ingår i 7914-7919

7911-7913 Seder och bruk .
Libris/SAB:
Bl Omstridda fenomen och företeelser (1 401)
Blb Ockultism (357)
Blc Spådomskonst (divination) (588)
Bld Frenologi (27)
Blf Kryptozoologi (19)
Blg Ufo (121)
M Etnografi, socialantropologi och etnologi (50709)
M(x) Etnografiska etc. lexikon (125)
M:b Etnografisk etc. forskning. Institutioner (337)
M:d Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära (2 370)
M:k Etnografins etc historia (462)
Ma Europa: allmänt (912)
Mb Norden: allmänt (539)
Mc Sverige (8 864)
Md Övriga Norden (1 478)
Me Brittiska öarna (Storbritannien) (342)
Mf Mellaneuropa (924)
Mg Nederländerna, Belgien och Luxemburg (68)
Mh Schweiz (116)
Mi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) (187)
Mj Frankrike (277)
Mk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (205)
Ml Portugal (61)
Mm Östeuropa (1 102)
Mn Balkanländerna (463)
Mo Asien (4 271)
Mp Afrika (3 918)
Mq Amerika (5 364)

Mr
Ms
Mu
Mv
Mx
My
Mz
Qcg

Oceanien (1 381)
Polarländerna (598)
Bebyggelse och byggnader (1 577)
Föremål (1 076)
Näringsliv och arbetsliv (2 929)
Samhälls- och familjeliv (3 391)
Folktro och folkseder (7 601)
Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga
förhållanden (664) (Även 7911)
(DC, DK 39).
sverige.se 2008:
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Äv 7951)
Fysiografiska Sällskapet i Lund, Kungl
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl.
Svenska Samernas Riksförbund SSR
Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Jämställdhet.nu
Kondom.nu
Kvinnofridsportalen
Forskningsämnen enligt SCB:
1114 Etnologi
Häri ingår (exempel):
Kulturantropologi
Nordisk historisk och nutida folklivsforskning
1313 Socialantropologi/etnografi
238 Etnicitet. Till 7911-7913
2381 Etnicitet
239 Genus. Till 7911-7913
2391 Genus

SUN 2000 Utbildningar:
310a Beteendevetenskap, allmän utbildning
310b Samhällsvetenskap, allmän utbildning
310x Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap
Beteendevetenskap, allmän 310 a
Pol mag-utbildning (utan klar ämnesinriktning) 310 b
Samhällskunskap 310 b
312a Sociologi. Även 7951.
Kriminologi 312 a
Rättssociologi 312 a
Sociologi 312 a
312b Socialantropologi och etnologi
Etnologi 312 b
Kulturantropologi 312 b
Socialantropologi 312 b
312x Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi
även 7952-7956
Flyktingfrågor 312 x
Internationell migration och etniska relationer 312 x
Kommunikation; social 312 x
319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig/ospec inriktning
Även 7951
Handikappvetenskap 319 z
Jämställdhet 319 z
Kvinnostudier 319 z

549

569 Folkbibliotek

550

570 Studiecirklar

551

571 Studieförbundens kulturprogram

552

572 Bokproduktion

552

573 Bokproduktion efter språk

553

574 Bokproduktion efter ämnesområde

554

575 Dagstidningar

554

576 Tidskrifter

Sida Tabell nr/område i årsboken

554

577 Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året

539

560 Fritidsfiske

555

578 Biografer, biografbesökare och filmer

541

561 Bokläsning

555

579 Museer och offentliga konsthallar 2008

543

562 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund
1985– 2008

557

580 Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och
ekonomi 2005

544

563 Folkbibliotek, bio och studiecirklar – trender

558

581 Teater och dans, verksamhet och ekonomi 2006

545

564 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en
vecka 2007, procent

559

582 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter

546

565 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet,
mnkr

560

583 Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari

561

546

566 Landstingskommunala driftkostnader för
kulturverksamhet, löpande priser

584 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en
vecka det senaste året, procent

561

585 Personer 16–84 år med tillgång till fritidshus, procent

547

567 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2008

562

548

568 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader
2008

586 Personer som varken gjort någon semesterresa om minst
en vecka eller haft tillgång till fritidshus, procent

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Kultur och fritid

562

587 Personer 16–84 år som ägnar sig åt bokläsning varje
vecka

563

588 Personer 16–84 år som ägnar sig åt att läsa skönlitteratur
varje vecka, procent

563

589 Personer 16–84 år som ägnat sig åt att lyssna på
talböcker, procent

564

590 Personer 16–84 år som strövat i skog och mark, procent

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i
SW791 Seder och bruk.

Tio-i-topp

608

620 Efternamn 2008

608

621 Antal invånare per km2 i kommuner med störst resp. minst
trängsel 2008

609

622 Högst och lägst skattesats 2009 samt högsta och lägsta
skatteunderlag enligt 2008 års taxering

610

623 Kommuner rangordnade efter andel miljonärer, de 50 med
störst resp. minst andel 2007

611

624 Kommuner med högsta antalet läkare, m.fl.
utbildningsgrupper i åldern 25–64 år per 10 000 inv. fördelade
på boendekommun år 2008
625 Kommuner med störst resp. minst andel invånare 65 år och
äldre 2008

612

Sida

Tabell nr/område i årsboken

612

626 De 20 största spelen och lotterierna rangordnade efter
omsättning år 2008

585

610 Populära namn

613

627 Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2008

586

611 Familjen Medelsvensson

613

628 Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2008

591

612 Tio udda statistikredovisningar

614

629 Rekord i väder

595

613 Krutgummor och dynamitgubbar

602

614 Födda 2008, efter månad och veckodag

603

615 Födda 2008 efter födelsedatum och veckodag, dagar med
högst och lägst antal födda

604

616 Pojknamn år 2008

605

617 Flicknamn år 2008

606

618 Mansnamn 2008

607

619 Kvinnonamn 2008

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i
SW791 Seder och bruk
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.
Libris/SAB:
Bu Masskommunikation: radio och television (5 236)
Bu- Särskilda länder och områden (1 753)
Bua Radio (675)
Bub Television och video (2 545)
Im Film (9 983)
Ima Film: allmänt (4 099)
Imb Filmhistoria (6 740)
(DC, DK 791).
sverige.se 2008:
Radio- och TV-verket RTV
Svenska Filminstitutet
Granskningsnämnden för radio och TV
Statens biografbyrå. Filmcensuren
Föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm AMF
Radiotjänst i Kiruna AB
Sveriges Radio AB SR
Sveriges Television AB SVT
Sveriges Utbildningsradio AB
Forskningsämnen enligt SCB:
1121 del Filmvetenskap.
1399 del. Medie- o kommunikationsvetenskap.Till 907+7914-7919.
CPV:
92100000-2

Film- och videotjänster.

92110000-5
92111000-2
92111100-3
92111200-4
92111210-7
92111220-0
92111230-3
92111240-6
92111250-9
92111260-2
92111300-5
92111310-8
92111320-1
92112000-9
92120000-8
92121000-5
92122000-2
92130000-1
92140000-4

Film- och videoproduktion samt tillhörande tjänster.
Film- och videoproduktion.
Produktion av instruktionsfilm och videoband.
Produktion av reklam-, propaganda-, och
informationsfilm samt videoproduktion.
Reklamfilmsproduktion.
Produktion av reklamvideor.
Produktion av propagandafilm.
Produktion av propagandavideor.
Produktion av informationsfilm.
Produktion av informationsvideor.
Produktion av underhållningsfilm och -videor.
Produktion av underhållningsfilm.
Produktion av underhållningsvideor.
Tjänster i samband med film- och videoproduktion.
Film- eller videodistribution.
Videodistribution.
Filmdistribution.
Filmvisning.
Videovisning.

92200000-3(7)
92210000-6(7)
92211000-3(7)
92220000-9(7)
92221000-6(7)
92230000-2

Radio- och televisionstjänster.(7).
Radiotjänster.(7)
Radioutsändningar.(7)
Televisionstjänster.(7)
Televisionsutsändningar.(7)
Radio- och kabeltelevisionstjänster.

92312210-6
92312211-3
92312212-0

Författartjänster.
Skrivbyråtjänster.
Tjänster i samband med framställning av manualer.

92312213-7
92330000-3
92331000-0
92331100-1
92331200-2
92332000-7

Teknisk textproduktion.
Tjänster i samband med rekreationsområden.
Tjänster på mässor och nöjesparker.
Tjänster på mässor.
Tjänster på nöjesparker.
Strandtjänster.

Filmvetenskap/filmhistoria 212 c
Medieproduktion 213 a
Medieprogrammet 213 a
Filmproduktion 213 b
TV-produktion 213 b

92341000-3
92360000-2

Cirkustjänster.
Pyrotekniska tjänster.

SPIN 2007 varor och tjänster:

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92110 Film-o videoproduktionsbol.1620
O 92120 Film- o videodistributionsbolag 111
O 92130 Biografer 311
O 92200 Radio- och TV-bolag 572
O 92330 Nöjesparker 120
O 92340 Dans-o andra nöjesarran. 568
O 92530 Botaniska trädgårdar, djurparker o
naturreservat 37
SSYK 96 Yrken:
3132 Ljud- och bildtekniker
3133 Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl.
3472 Presentatörer i radio, TV m.m.
3474 Cirkus- och varietéartister m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
213a Medieproduktion, allmän utbildning
213b Film-, radio- och TV-produktion
Medier 212 b
Filmvetenskap 212 c

59 Tjänster avseende film-, video- och TV-program,
ljudinspelningar och fonogramutgivning
59.1 Film-, video- och TV-programtjänster
59.11 Film-, video- och TV-produktionstjänster
59.110 Film-, video- och TV-produktionstjänster
59.110.01 Filmproduktionstjänster
59.110.02 Film- och videoproduktionstjänster, PR- och
reklamfilmstjänster
59.110.03 Andra TV-produktionstjänster
59.110.04 Film-, video- och TV-program (original)
59.110.05 Kinofilm
59.110.06 Filmer och annat videoinnehåll på skiva, kassett eller
andra fysiska medier
59.110.07 Filmer och annat nedladdningsbart videomaterial
59.110.08 Försäljning av reklamutrymme eller reklamtid i filmer
samt video- och TV-produkter
59.12 Tjänster avseende efterproduktion av film, video och TVprogram

59.120 Tjänster avseende efterproduktion av film, video och TVprogram
59.120.01 Audiovisuella redigeringstjänster
59.120.02 överförings- och kopieringstjänster från original
59.120.03 Färgkorrigeringstjänster och digitala
restaureringstjänster
59.120.04 Tjänster för visuella effekter
59.120.05 Animationstjänster
59.120.06 Textnings- (för- och eftertexter) och
undertextningstjänster
59.120.07 Ljudredigerings- och designtjänster
59.120.08 Andra tjänster avseende efterproduktion av film,
video och TVprogram
59.13 Film-, video- och TV-distributionstjänster
59.130 Film-, video- och TV-distributionstjänster
59.130.01 Licenstjänster för filmrättigheter och intäkter från
dessa
59.130.02 övriga film-, video- och TV-distributionstjänster
59.14 Filmvisningstjänster
59.140 Filmvisningstjänster
59.140.00 Filmvisningstjänster
59.2 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster
59.20 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster
59.200 Ljudinspelnings- och fonogramutgivningstjänster
59.200.01 Ljudupptagningstjänster
59.200.02 Liveinspelningstjänster
59.200.03 Ljudinspelningar i original
59.200.04 Tjänster avseende produktion av radioprogram
59.200.05 Radioprogram (original)

59.200.06 Tryckta musiknoter
59.200.07 Elektroniska musiknoter
59.200.08 Musik på skiva, kassett eller andra fysiska medier
59.200.09 Andra ljudskivor och -kassetter
59.200.10 Nedladdningsbar musik
59.200.11 Licenstjänster för rätten att använda ljudoriginal
60 Tjänster avseende planering och sändning av program
60.1 Tjänster avseende sändning av radioprogram
60.10 Tjänster avseende sändning av radioprogram
60.100 Tjänster avseende sändning av radioprogram
60.100.01 Tjänster avseende planering och sändning av
radioprogram
60.100.02 Originalsändningar i radio
60.100.03 Radioprogram
60.100.04 Reklamtid i radio
60.2 Tjänster avseende planering och sändning av TV-program;
originalsändningar
60.20 Tjänster avseende planering och sändning av TVprogram; originalsändningar
60.200 Tjänster avseende planering och sändning av TVprogram; originalsändningar
60.200.01 Tjänster avseende planering och sändning av TVprogram online,
exkl. betal-TV-program
60.200.02 Tjänster avseende planering och sändning av andra
TV-program, exkl. betal-TV-program
60.200.03 Tjänster avseende planering och sändning av betalTV-program online

60.200.04 Tjänster avseende planering och sändning av andra
betal-TVprogram
60.200.05 Originalsändningar i TV
60.200.06 TV-program, exkl. betal-TV-program
60.200.07 Betal-TV-program
60.200.08 Reklamtid i TV
Del av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
93.2 Andra fritids- och nöjestjänster.
93.21 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.210 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.210.00 Nöjesparks- och temaparkstjänster
93.29 övriga fritids- och nöjestjänster
93.290 övriga fritids- och nöjestjänster
93.290.01 Operativa tjänster för fritidsparker och
badanläggningar
93.290.02 Diverse andra rekreationstjänster
93.290.03 Tjänster avseende fyrverkerier och "ljud och ljus"shower
93.290.04 Myntautomattjänster
93.290.05 Andra nöjestjänster

SNI 2007 Näringsgrenar.
59 Film-, video och TV-programföretag,
ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
59.1 Film-, video och TV-programföretag
59.11 Produktionsbolag för film, video och TV-program
59.110 Produktionsbolag för film, video och TV-program
59.12 Bolag för efterproduktion av film, video och TV-program
59.120 Bolag för efterproduktion av film, video och TV-program
59.13 Distributionsbolag för film-, video- och TV-program
59.130 Distributionsbolag för film-, video- och TV-program
59.14 Biografer
59.140 Biografer
59.2 Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
59.20 Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
59.200 Ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
60 Radio- och TV-bolag
60.1 Radiobolag
60.10 Radiobolag
60.100 Radiobolag
60.2 TV-bolag
60.20 TV-bolag
60.200 TV-bolag
93.2 Fritids- och nöjesanläggningar
93.21 Nöjes- och temaparker
93.210 Nöjes- och temaparker
93.29 Övriga fritids- och nöjesanläggningar

93.290 Övriga fritids- och nöjesanläggningar
90 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt
underhållningsverksamhet
90.0 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt
underhållningsverksamhet
90.01 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.02 Stödföretag till artistisk verksamhet
90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet
90.03 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.
90.030 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.
Samhällsguiden 2007:
20.9 Film och foto
20.13 Medier

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.
Libris/SAB:
Ik
Teater (19 622)
Ika Teater: allmänt (3 028)
Ikb Teaterhistoria och -kritik (7 782)
Ike Teaterprogram (57)
Iks Gruppteater (82)
Ikt Pantomim- och marionetteater (351)
Iku Barnteater (152)
Ikv Amatörteater (246)
Ikx Radio- och TV-teater (168)
Iky Konstnärlig dans (1 681)
Ikz Särskilda sceniska konstnärer (5 819)
Ikö Övrig scenisk konst och offentliga nöjen (2 083)
(DC, DK 792)
sverige.se 2008:
Svenska riksteatern
Teaterhögskolan i Stockholm
Dramatiska institutet DI
Svenska rikskonserter
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Danshögskolan
Riksskådebanan
Dansens Hus
Dramaten
Operahögskolan i Stockholm
Riksteatern

Stiftelsen Svenska rikskonserter
Teaterförbundet
Operan (Kungl. Operan AB)
Forskningsämnen enligt SCB:
1121 del Dansvetenskap.
1121 del Teatervetenskap.
CPV 2003:
92312100-2
92312110-5
92312120-8
92312130-1
92312140-4

Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter,
sånggrupper, musikkårer och orkestrar.
Underhållningstjänster utförda av teaterproducenter.
Underhållningstjänster utförda av sånggrupper.
Underhållningstjänster utförda av musikkårer.
Underhållningstjänster utförda av orkestrar.

92312240-5

Tjänster uförda av underhållare.

92312250-8

Tjänster utförda av enskilda artister.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92320 Teater o konserthusföretag o.d. 703
SSYK 96 Yrken:
2454 Koreografer och dansare
2455 Regissörer och skådespelare
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
3476 Inspicienter, rekvisitörer m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
212b Dans, teater och dramatik

212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia
212x Annan utbildning inom musik, dans och dramatik
Teater 212 b
Dans 212 b
Drama/teater/film 212 b
Dramatik/dramaturgi 212 b
Estetisk utbildning; dans, teater 212 b
Konstnärlig högskoleutbildning; dans 212 b
Konstnärlig högskoleutbildning; scen o medier 212 b
Koreografi 212 b
Regi 212 b
Scenframställning 212 b
Teatervetenskap/teaterhistoria 212 c

SPIN 2007 varor och tjänster:
Del av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.01 Tjänster som tillhandahålls av artister.
90.010 Tjänster som tillhandahålls av artister
90.010.00 Tjänster som tillhandahålls av artister
90.02 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90.020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90.020.01 Tjänster avseende produktion och presentation av
evenemang inom artistisk verksamhet
90.020.02 Tjänster avseende PR och organisation av
evenemang inom artistisk verksamhet
90.020.03 Andra stödtjänster till artistisk verksamhet

90.04 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.
90.040 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.
90.040.00 Operativa tjänster avseende teatrar, konserthus o.d.

SNI 2007 Näringsgrenar.
90.04 Teater- och konserthusföretag o.d.
90.040 Teater- och konserthusföretag o.d.
Samhällsguiden 2007:
20.7 Teater

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
Libris/SAB:
Rc Danslekar och dans (1 179)
Rbo Friluftsliv (859) (Även 796/799)
(DC, DK 793)
CPV 2003:
92342000-0
92342100-1
92342200-2

Dansundervisning.
Undervisning i sällskapsdans.
Undervisning i diskodans.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92729 Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 1968
SUN 2000 Utbildningar:
812z Turism, resor och fritid. Även 656.

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri.
Lotto. Tips

SPIN 2007 varor och tjänster:

Libris/SAB:
Rd Spel och tidsfördriv (3 634)
Re Lotteri, vadhållning, tips (306)
(DC 794-795, DK 794)

92.000 Spel- och vadhållningstjänster.
92.000.01 Speltjänster i form av bordsspel
92.000.02 Spelautomatstjänster
92.000.03 Speltjänster i form av lotterier, sifferspel och
bingospel
92.000.04 Speltjänster på Internet
92.000.05 Andra speltjänster
92.000.06 Vadhållningstjänster på Internet
92.000.07 Andra vadhållningstjänster

sverige.se 2008:
Lotteriinspektionen
AB Svenska Spel
CPV:
92350000-9
92351000-6
92351100-7
92351200-8
92352000-3
92352100-4
92352200-5

Spel- och vadhållningstjänster.
Speltjänster.
Lotteriverksamhet.
Kasinoverksamhet.
Vadhållningstjänster.
Totoverksamhet.
Bookmaker-tjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92710 Spel- o vadhållningsföretag inkl ombud 487
SSYK 96 Yrken:
4213 Croupierer m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:

Del av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:

SNI 2007 Näringsgrenar.
92 Spel- och vadhållningsföretag
92.0 Spel- och vadhållningsföretag
92.00 Spel- och vadhållningsföretag
92.000 Spel- och vadhållningsföretag

795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.
SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
Libris/SAB:
Oa Sociologi (49 762) (även till 7951)
Oa(x)Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf Sociologiska institutioner (14)
Oa:d Sociologisik teori, filosofi och metodlära (4 910)
Oa:k Sociologins historia (853)
Oaa Socialpsykologi (9 342)
Oab Sociala strukturer (24 308)
Oac Familjesociologi (5 482)
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (5 959)
(delar till 32)
Obr Röda korset (och likvärdiga organisationer) (343) (delar till 32)
Oh Sociala frågor o socialpolitik (138 739)(politiska krav t 36-39)
Oh:oeAllmänt: sociallagstiftning (294)
Oh- Allmänt: särskilda länder och områden (7 282)
Oha Arbete och arbetsmarknad (48 272) (Även 658)
Ohc Bostäder (7 432)
Ohd Emigration och immigration (10 443). (Även 7952/7956)
Ohe Minoriteter (11 616)
Ohf Social omsorg (21 813)
Ohg Frivillig hjälpverksamhet (2 322)
Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor (7 247)
Ohj Könsrollsfrågor (27 806)
Ohk Fritidsverksamhet (2 133)
Ohm Allmänna samlingslokaler (296)
(DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
sverige.se 2008:
BRIS, Barnens rätt i samhället

Barnombudsmannen BO
Brottsofferjourernas Riksförbund
Handikappombudsmannen (Även på 614 )
Statens invandrarverk
Ungdomsstyrelsen
Rädda Barnen
Brottsoffersmyndigheten
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO
Brottsförebyggande rådet BRÅ
Socialstyrelsen (Även på 61 )
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (Äv 7911)
Carnegiestiftelsen
Centralförbundet för socialt arbete CSA
Svenska UNICEF-kommittén
Jämställdhetsnämnden
Jämställdhetsombudsmannen JämO
Nationella sekretariatet för genusforskning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
SIDA - Styrelsen för internatinellt utvecklingssamarbete
Lutherhjälpen
Svenska kriminalistföreningen
Utlänningsnämnden UN
Institutionsstyrelse, Statens, SiS
Statens mämnd för internationella adoptionsfrågor
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning,
HomO
Nämnden mot diskriminering
Migrationsverket Tidigare Invandrarverket
Integrationsverket
Alkoholprofilen (även 61)
Mobilisering mot narkotika, MOB (även 61)

Sverige mot rasism
Ungdom mot rasism
Tillsammans (Kampanj)
www.oppnare.se
Skyddsnätet
Cesam, Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
Arm i arm
Quick Response
Gränser www.granser.se
Glöd - en ungdomstidning
Forskningsämnen enligt SCB:
1314 Socialt arbete
1315 Kriminologi
1316 Sociologi
Häri ingår (exempel):
Socialpsykologi. Även 15
231 Barn Till 7951
2311 Barn
2373 Omvårdnad. Till 61+64+7951
2375 Social omsorg/socialpedagogik. Till 61+ 64+7951
2376 Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet.
Till 61+64+7951
243 Äldre och åldrande. Till 7951
2431 Äldre och åldrande
CPV 2003:
85000000-9
85100000-0

Hälso- och sjukvård samt socialvård.
Hälsovårdstjänster. Ingår i 61 Hälso- o
sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.

85200000-1

Veterinärstjänster. Ingår i 61 Hälso- o
sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.

85300000-2
85310000-5
85311000-2
85311100-3
85311200-4
85311300-5
85312000-9
85312100-0
85312110-3
85312120-6
85312300-2
85312310-5
85312320-8
85312330-1
85312400-3

Socialvård och tillhörande tjänster.
Socialt arbete.
Social omsorg med inkvartering.
Äldreomsorg.
Social omsorg för handikappade.
Barn- och ungdomsomsorg.
Socialvård utan inkvartering.
Tjänster för dagcentrer.
Barnomsorg inom förskola.
Dagvård för handikappade barn och ungdomar.
Vägledning och rådgivning.
Vägledning.
Rådgivning.
Familjeplanering.
Annan omsorg än den som tillhandahålls av
boendeinstitutioner.
Rehabiliteringstjänster.
Yrkesrehabilitering.
Socialvård.
Administration inom socialtjänsten.
Kommunalt åtgärdsprogram.
Kommunal hälso- och sjukvård.

85312500-4
85312510-7
85320000-8
85321000-5
85322000-2
85323000-9
91330000-6
91331000-3
91331100-4

Tjänster tillhandahållna av sociala
medlemsorganisationer.
Samhällsförbättringar och stödtjänster till
befolkningen.
Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer.

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75124 Myndigheter som adm social verksamhet 302
L 75125 Myndigheter som adm kultur,miljö,boende m.m. 267
L 75212 Myndigheter som handlägger biståndsverks. 30
N 85324 Socialkontor 925
N 85325 Humanitära hjälporganisatio. 296
SSYK 96 Yrken:
1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg
1318 Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg
2442 Sociologer, arkeologer m.fl.
2492 Socialsekreterare och kuratorer
3461 Behandlingsassistenter m.fl.
3462 Fritidsledare m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
312a Sociologi. Även 7911-7913.
Kriminologi 312 a
Rättssociologi 312 a
Sociologi 312 a
319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig/ospec inriktning
Även 7911-7913
Handikappvetenskap 319 z
Jämställdhet 319 z
Kvinnostudier 319 z
760z Socialt arbete och omsorg, allmän utbildning
Socialpedagogik 760 z
761a Barn och ungdom, allmän utbildning

Barn och fritid 761 a
Barn och fritid; pedagogisk/social verksamhet 761 a
Barn och ungdom 761 a
Barn och ungdomsvetenskap/-kunskap/-kultur 761 a
Vård; omsorg om barn och ungdom 761 a

762e Socionomutbildning, äldre/handikappade
Socionomutbildning; äldre/handikappade 762 e

761b Barnomsorg
Barnsköterskeutbildning 761 b

762g Studie- och yrkesvägledarutbildning
Studie- och yrkesvägledarutbildning 762 g

761c Fritidsverksamhet för barn och ungdom
Barn och fritid; fritid 761 c
Fritidsledarutbildning 761 c

762x Annan utbildning inom socialt arbete och vägledning

761x Annan utbildning inom barn och ungdom
762a Social service och omsorg, allmän utbildning
Socialt arbete 762 _
Socionomutbildning 762 _
Omvårdnad; social service 762 a
Social omsorg 762 a
Social service 762 a
Social service och omvårdnad; social service 762 a

SPIN 2007 varor och tjänster:

762b Social omsorgsutbildning, äldre/handikappade
Social omsorg; äldre/handikappade/utv.störda 762 b
762c Social omsorgsutbildning, socialpedagogisk behandling
Social omsorg; socialpedagogisk behandling 762 c
Socialpedagogutbildning 762 c
762d Socionomutbildning
Socionomutbildning 762 d

762f Socionomutbildning, socialpedagogisk behandling
Socionomutbildning; socialped. behandling 762 f

769z Socialt arbete och omsorg övrig/ospecificerad utbildning

Del av Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER:
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård.
Ingår i SW 61
87 Tjänster avseende vård och omsorg med boende.
Ingår i SW 649
88 Tjänster avseende öppna sociala insatser
88.1 Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre och
funktionshindrade personer
88.10 Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre och
funktionshindrade personer
88.101 Tjänster avseende öppna sociala insatser för äldre
personer
88.101.01 Besöks- och stödtjänster för äldre personer
88.101.02 Tjänster avseende dagcentrum för äldre personer
88.102 Tjänster avseende öppna sociala insatser för
funktionshindrade personer

88.102.01 Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för
funktionshindrade personer
88.102.02 Besöks- och stödtjänster för funktionshindrade barn
och ungdomar
88.102.03 Besöks- och stödtjänster för funktionshindrade vuxna
88.102.04 Tjänster avseende dagcentrum för funktionshindrade
vuxna
88.9 Tjänster avseende andra öppna sociala insatser
88.91 Tjänster avseende dagbarnvård
88.910 Tjänster avseende dagbarnvård
88.910.01 Tjänster avseende skolbarnomsorg, utom dagvård för
funktionshindrade barn och ungdomar
88.910.02 Tjänster avseende dagbarnvård, utom dagvård för
funktionshindrade barn och ungdomar
88.910.03 Tjänster avseende dagvård för funktionshindrade
barn och ungdomar
88.910.04 Barnvaktstjänster
88.99 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser
88.991 Tjänster avseende övrig vägledning och rådgivning
rörande barn och ungdomar
88.991.00 Tjänster avseende övrig vägledning och rådgivning
rörande barn och ungdomar
88.992 Tjänster avseende öppna sociala insatser för vuxna med
missbruksproblem
88.992.00 Tjänster avseende öppna sociala insatser för vuxna
med missbruksproblem
88.993 Tjänster avseende övriga öppna sociala insatser för
vuxna
88.993.01 Tjänster avseende individ- och familjeomsorg,
utredningar om ekonomiskt bistånd och liknande

88.993.02 Tjänster avseende individ- och familjeomsorg,
äktenskapsrådgivning och liknande
88.993.03 Tjänster avseende övrig individ- och familjeomsorg
för familjer
88.993.04 Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för
arbetslösa
88.994 Tjänster avseende humanitära insatser
88.994.00 Tjänster avseende humanitära insatser
88.995 Tjänster avseende drift av flyktingförläggning
88.995.00 Tjänster avseende drift av flyktingförläggning

SNI 2007 Näringsgrenar.
88 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor
88.1 Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre och funktionshindrade personer
88.10 Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre och funktionshindrade personer
88.101 Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre
88.102 Hemtjänst, dagcentraler, personlig assistans o.d. för
funktionshindrade personer
88.9 Byråer för öppna sociala insatser, socialkontor o.d.
88.91 Familjedaghem, fritidshem o.d.
88.910 Familjedaghem, fritidshem o.d.
88.99 Övriga byråer för öppna sociala insatser, socialkontor o.d.
88.991 Byråer för öppna sociala insatser för barn och ungdomar
88.992 Dagcentraler o.d. för vuxna missbrukare
88.993 Socialkontor o.d.
88.994 Humanitära hjälporganisationer
88.995 Flyktingförläggningar

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

441

458 Färdtjänst den 31 december

Socialtjänst

441

459 Faderskap

442

460 Antal äldre personer och personer med
funktionsnedsättning i ordinärt boende som var beviljade
hemtjänst den 30 juni 2008, efter ålder och kön, länsvis

442

461 Ekonomiskt bistånd/socialbidrag

Sida Tabell nr/område i årsboken
433

446 Socialtjänst

434

447 Fler äldre bor kvar hemma

435

448 Andel personer med beviljad hemtjänst i åldersgruppen 65
år och äldre per kommun, procent

436

449 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1990–2008

437

450 Nyblivna adopterade, av en eller två adoptivföräldrar,
efter födelseland

438

451 Heldygnsinsatser för barn och unga

438

452 Vissa insatser för vuxna missbrukare under året

438

453 Antal beslut om insatser enligt lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM)

439

454 Typ av missbruksmedel i ansökningarna till länsrätten om
beredande av vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM)

439

455 Antal personer med beslut om insatser enligt lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) någon gång under året,
efter kön och ålder

440

456 Vistelse i hem för vård eller boende, intagna den 1
november

440

457 Antal äldre personer och personer med funktionsnedsättning i särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagenden 30
juni 2008 efter ålder och kön,länsvis

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Samhällsguiden 2007:
12. Socialtjänsten
12.1 Vem är socialtjänsten till för?
12.2 Socialtjänstens ansvar för barn
12.3 Ansvar för äldre
12.4 Ansvar för missbrukare
12.5 Ekonomiskt bistånd
12.6 Socialjour
10. Funktionshinder
10.1 Barn med funktionshinder
10.2 Studenter med funktionshinder
10.3 Utbildning för vuxna
10.4 Bostadsanpassning
10.5 Hjälpmedel
10.6 Taltidningar och talböcker
10.7 Vårdbidrag
10.8 Handikappersättning

10.9 Stöd och service till funktionshindrade
10.10 Bilstöd till funktionshindrade
10.11 Handikapporganisationer och råd
10.12 Handikappombudsmannen

7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika
fysiska miljöer
Olika sociala miljöer och sociala verksamheter
med anknytning till byggda miljöer enligt 722-726:
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414

Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader

för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.

Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara

utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)

Libris/SAB:

75242110-8

Ohd Emigration och immigration (10 443). (Även 7951)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75233 Kriminalvårdsanstalter 150
L 75240 Polisen 363

sverige.se 2008:
Rikspolisstyrelsen RPS
Säkerhetspolisen, SÄPO
Handelsflottanskultur- o fritidsråd HKF (Ä 656)
Kriminalvårdsstyrelsen KVS
Kriminaltekniska laboratorium, Statens SKL
Kriminalvårdsnämnden
Migrationsverket Tidigare Invandrarverket
Integrationsverket
Polisen, Polismyndigheterna
CPV 2003:
75231200-6
75231210-9
75231220-2
75231230-5
75231240-8

Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och
rehabilitering av brottslingar.
Tjänster i samband med frihetsberövande.
Fångvaktartjänster.
Fängelsetjänster.
Skyddstillsyn.

75240000-0
75241000-7
75241100-8
75242000-4
75242100-5

Tjänster för allmän säkerhet, lag och ordning.
Tjänster för allmän säkerhet.
Polistjänster.
Allmän lag och ordning.
Tjänster för allmän ordning.

Utmätning.

SSYK 96 Yrken:
3450 Poliser
5152 Väktare och ordningsvakter
5153 Kriminalvårdare
5159 Övrig säkerhetspersonal
SUN 2000 Utbildningar:
312x Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi
även 7911-7913.
Flyktingfrågor 312 x
Internationell migration och etniska relationer 312 x
Kommunikation; social 312 x
860z Säkerhetstjänster, allmän utbildning
861a Polisutbildning
861x Annan utbildning inom säkerhet i samhället
Polisutbildning 861 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
84.233 Tjänster avseende kriminalvård
84.233.00 Tjänster avseende kriminalvård
84.24 Polistjänster m.m.
84.240 Polistjänster m.m.
84.240.01 Polistjänster

84.240.02 Tjänster avseende annan bevakning i offentlig regi

478
län

488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem
som hade högst respektive lägst frekvens 2008

Dessutom
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

478

489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478

490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd
1975–2008

479

491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480

492 Anmälda brott

481

493 Anmälda brott 2008, länsvis

481

494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade
personer

482

495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

483

496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp

Rättsväsende

484

497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid
brottet och kön, 2008

485

498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

486

499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och
huvudpåföljd 2008

SNI 2007 Näringsgrenar.
84.233 Kriminalvårdsanstalter
84.24 Polisen
84.240 Polisen

Sida Tabell nr/område i årsboken
470

482 Rättsväsende

473

483 Återfall i brott

475

484 Brott mot enskilda personer

487

477

485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom
respektive åldersgrupp i befolkningen

500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som
återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488

477

486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt
bostadsområde sen kväll 2008, procent

501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som
återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare
lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

477

487 Anmälda brott 1950–2008

489

502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt
intensivövervakning, nyintagna

489

503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård,
genomsnittligt antal personer

490

504 Omhändertaganden av berusade personer

490

505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491

506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492

507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492
.
493

508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.

493

510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493

511 Nådeansökningar

493

512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493

513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden

494

514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494

515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

509 Hovrätter, inkomna mål

Domstolsverksamheter o d ingår i SW 34
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Samhällsguiden 2007:
24. Individen och samhället

24.1 Våra fri- och rättigheter
24.2 Skydd mot diskriminering
24.3 FN-stadgan
24.4 Medborgarskap
24.5 Nationella minoriteter
24.6 Myndighet och förvaltarskap
24.7 Folkbokföring
24.8 Namnfrågor
24.9 Pass, nationellt identitetskort och andra identitetshandlingar
24.10 Personupplysning
24.11 Behandling av personuppgifter
24.12 Sveriges flagga
29. Invandring och integration
29.1 Invandring och invandringsregler
29.2 Integration
29.3 Medborgarskap
29.4 Service och information till flyktingar
29.5 Myndigheter och riksförbund
28.5 Kriminalvård

7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E
Uppfostran och undervisning (114702)
E:b Uppfostran och undervisning: forskning (111)
E:bf Organisationer och institutioner (71)
E:d Uppfostran och undervisning: teori och filosofi (556)
E:k Uppfostran och undervisning: historia (2 677)
E:oa Uppfostran och undervisning: sociologi (404)
Ea Pedagogik (51 451)
Eh Uppfostran i hemmiljö (890)
Em Undervisningsväsen (ej högskolor) (34 418)
Ep Högskolor (28 376)
Et Ungdomsvårdsskolor (209)
Eu Elever med särskilda behov (8 002)
Ev Folkbildning (3 108)
Ex Yrkesval (1 490)
(DC, DK 37)
sverige.se 2008:
Svenska EU Programkontoret
Lärarhögskolan i Stockholm
Svenska Unescorådet
Statens skolverk
Centrala studiestödsnämnden CSN
Folkbildningsrådet
Statens skolor för vuxna SSV
Lernia AB (F d AmuGruppen AB)
Verket för högskoleservice, VHS
Högskoleverket, HSV
Rådet för forskning om universitet och högskolor

Lunds universitet
Linköpings universitet
Uppsala universitet
Umeå universitet
Göteborgs universitet
Luleå tekniska universitet (Även på 62 )
Stockholms universitet
Högskolan i Borås
Chalmers tekniska högskola AB (Även på 62 )
Högskolan i Kristianstad
Mälardalens högskola
Örebro universitet
Högskolan i Jönköping
Södertörns högskola
Tekniska högskolan, Kungl., KTH (Även på 62 )
Högskolan Dalarna
Högskolan i Halmstad
Handelshögskolan i Stockholm, SSE (Även på 33+658 )
Växjö universitet
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan på Gotland
Malmö högskola
Karlstad universitet
Mittuniversitetet
Högskolan i Gävle (/Sandviken)
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan i Skövde
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ
Akademiska rektorskonventet i Stockholm

Birgittaskolan, Örebro
Finsk-svenska utbildningsrådet
Folkhögskolornas informationstjänst
Forskningsberedningen
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum.
Högskolans avskiljandenämnd HAN
Idrottshögskolan i Stockholm IH
Institut för särskilt utbildningsstöd, Statens
Kristinaskolan, Härnösand
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, Kungl.
Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, Kungl.
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, Kungl.
Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Kungl.
Vetenskapsakademien, Kungl.
Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl.
CSN-kontor
Manillaskolan, Stockholm
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. KY
Nätuniversitetet
Nobelstiftelsen
Nämnden för Rh-anpassad utbildning
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete
mellan Sverige och EU
Sameskolstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Studieförbundet Näringsliv och samhälle SNS
Sveriges universitets- och högskoleförbund
Vetenskapssociteten i Lund
Delegationen för IT i skolan, ITiS

Internationella programkontoret för utbildnings-området
Institutet för handikappfrågor i skolan, Statens
Specialskolemyndigheten, SPM
KK-stiftelsen, Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Sveriges Utbildningsradio AB (även på 7914)
Vetenskapsrådet
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA
Stiftelsen för strategisk forskning
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS
Forskningsrådet för miljö, ariella näringar och samhällsbyggande,
Formas
IRECO Holding AB
Kvalitets- och kompetensråd, Statens, KKR
Doktorandhandboken
Expertsvar
Folke Bernadotteakademin
Forskning.se (även 105)
Myndigheten för skolutveckling
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Skoldatanätet (även 102 och 107)
Specialpedagogiska institutet, SIT
Specialskolor
Stiftelsen utbildning Nordkalotten
Stockholms Akademiska Forum
Studera.nu
Study In Sweden
Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps (även 32)
Sveriges universitets- och högskoleförbund
TBV, Tjänstemännens Bildningsverksamhet
Vårdalstiftelsen?

Örebro Universitet
Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH
Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS
Teknikbrostiftelsen?
Real Campus ??
Forskningsämnen enligt SCB:
1311 Pedagogik
Häri ingår (exempel):
Didaktik inkl ämnesdidaktik
Idrottspedagogik
Musikpedagogik
Vårdpedagogik
1319 Pedagogiskt arbete
CPV 2003:
80000000-4
80100000-5
80110000-8
80200000-6
80210000-9
80211000-6
80212000-3
80220000-2
80300000-7
80310000-0
80320000-3
80330000-6

Undervisning.
Grundskoleundervisning.
Förskoleundervisning.
Högstadie- och gymnasieundervisning.
Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadieoch gymnasienivå.
Teknisk undervisning på högstadie- och
gymnasienivå.
Yrkesmässig undervisning på högstadie- och
gymnasienivå.
Undervisning för elever med handikapp.
Högre utbildning.
Undervisning i ungdomsskola.
Medicinsk utbildning.
Säkerhetsutbildning.

80340000-9
80400000-8
80410000-1
80411000-8
80411100-9
80411200-0
80412000-5
80413000-2
80414000-9
80415000-6
80420000-4
80421000-1
80421100-2
80422000-8
80422100-9
80422200-0
80423000-5
80423100-6
80423110-9
80423120-2
80423200-7
80423300-8
80423310-1
80423320-4
80424000-2
80425000-9
80426000-6
80426100-7
80426200-8
80427000-3
80428000-0

Speciella undervisningstjänster.
Vuxen- och annan undervisning.
Diverse skoltjänster.
Trafikskoletjänster.
Tjänster för körkortsprov.
Körlektioner.
Flygutbildning.
Seglarskoletjänster.
Dykskoletjänster.
Skidskoletjänster.
Utbildningstjänster.
Specialutbildning.
Personalutbildning.
Utbildningslokaler/system.
Utbildningsprogram.
Utbildningsseminarier.
Yrkesutbildning.
Industriell och teknisk yrkesutbildning.
Industriell yrkesutbildning.
Teknisk yrkesutbildning.
Chefsutbildning.
Introduktion och utbildning av datoranvändare.
Datautbildning.
Datakurser.
Miljöutbildning.
Säkerhetsövningar.
Övningar i sjukvård och första hjälpen.
Vårdutbildning.
Första hjälpen-utbildning.
Personlighetsutvecklande utbildning.
Tillhandahållande av språkkurser.

80430000-7
80490000-5

Vuxenundervisning på universitetsnivå.
Drift av undervisningsanstalt.

73000000-2(4)
73100000-3
73110000-6
73111000-3
73112000-0
73120000-9
73200000-4
73210000-7
73220000-0
73300000-5

FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster.(4)
Forskning och experimentell utveckling.
Forskning.
Forskningslaboratorietjänster.
Marin forskning.
Experimentell utveckling.
FoU-rådgivning.
Forskningsrådgivning.
Utvecklingsrådgivning.
Planering och genomförande av forskning och
utveckling.

SNI Antal arbetsställen 1998:
K 73201 Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121
K 73202 Humanistiska FoU-institutioner 150
K 73203 Tvärvetensk FoU-inst m tyngdpunkt sam.vet o
humaniora 23
L 75121
L 75122
M 80
N 85321
N 85322

Myndigheter som adm grundskola o gymnasieskola 220
Myndigheter som adm högskola och forskning 68
Utbildningsväsendet 13682
Förskolor 9818
Fritidshem,familjedaghem od 2063. Del, även 643
och 649

SSYK 96 Yrken:
1227 Verksamhetschefer inom utbildning

1237
1317
2310
2321
2322
2323
2330
2340
2351
2359
3310
3320

Forsknings- och utvecklingschefer
Chefer för mindre enheter inom utbildning
Universitets- och högskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Grundskollärare
Speciallärare
Skol- och utbildningskonsulenter m.fl.
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens
Förskollärare och fritidspedagoger
Andra lärare och instruktörer

SUN 2000 Utbildningar:
140z Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
142z Pedagogik
143a Lärarutbildning, inriktning förskola
143b Lärarutbildning, inriktning fritidsverksamhet
143x Annan lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet
144a Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, allmän
ämnesinriktning
144b Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, matematik/no- ämnen
144c Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, svenska/ so-ämnen
144x Annan lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar
145a Ämneslärarutbildning, matematik/data/naturvetenskap
145b Ämneslärarutbildning,
historia/samhällsvetenskap/ekonomi
145c Ämneslärarutbildning, språk
145d Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv – hist/samh/ek
145e Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv – språk
145f Ämneslärarutbildning, hist/samh/ek – språk

145g Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv – prakt/estetiskt
ämne
145h Ämneslärarutbildning, hist/samh/ek – prakt/estetiskt ämne
145i Ämneslärarutbildning, språk – prakt/estetiskt ämne
145x Annan ämneslärarutbildning
146a Lärarutbildning, industri och hantverk
146b Lärarutbildning, handel och administration
146c Lärarutbildning, hotell och restaurang
146d Lärarutbildning, livsmedel och konditori
146e Lärarutbildning, naturbruk
146f Lärarutbildning, vård och omsorg
146g Lärarutbildning, medieproduktion
146h Lärarutbildning, musik
146i Lärarutbildning, bild och formkonst
146j Lärarutbildning, dans och teater
146k Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd
146l Lärarutbildning, idrott och hälsa
146m Lärarutbildning, hushållsvetenskap
146x Lärarutbildning i annat yrkesämne eller praktiskt/estetiskt
ämne
149a Specialpedagogutbildning
149b Hemspråks-/modersmålslärarutbildning
149c Skolledarutbildning
149x Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning
Undervisning 140 z
Didaktik 142 z
Pedagogik 142 z
Lärarutbildning; förskola och fritidsverksamhet 143 _
Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; förskola 143 a
Förskollärarutbildning 143 a

Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; fritid 143 b
Fritidspedagogutbildning 143 b
Lärarutbildning; grundskolans lägre åldrar 144 _
Folkskollärarutbildning 144 a
Grundskollärarutbildning 1-7, allmän inriktning 144 a
Lågstadielärarutbildning 144 a
Mellanstadielärarutbildning 144 a
Grundskollärarutbildning 1-7, ma/no-ämnen 144 b
Grundskollärarutbildning 1-7, sv/so-ämnen 144 c
Folkhögskollärarutbildning; teoretiska ämnen 145 _
Grundskollärarutbildning 4-9 145 _
Gymnasielärarutbildning; allmänna ämnen 145 _
Lärarutbildning; ämneslärare 145 _
Ämneslärarutbildning 145 _
Fysikdidaktik 145 x
Matematikdidaktik 145 x
Folkhögskollärarutbildning; estetiska ämnen 146 _
Gymnasielärarutbildning; yrkesämnen 146 _
Lärarutbildning; praktiskt/estetiskt ämne 146 _
Lärarutbildning; yrkesämne 146 _
Yrkeslärarutbildning 146 _
Övningslärarutbildning 146 _
Musiklärarutbildning 146 h
Sång- och instrumentalpedagogutbildning 146 h
Bildlärarutbildning 146 i
Danspedagogutbildning 146 j
Dramapedagogutbildning 146 j
Slöjdlärarutbildning; textil 146 k
Slöjdlärarutbildning; trä- och metall 146 k
Idrottslärarutbildning 146 l

Hushållslärarutbildning 146 m
Bildpedagogik 146 x
Danspedagogik 146 x
Flyglärarutbildning 146 x
Musikpedagogik 146 x
Specialpedagogik 149 x
Trafikskollärarutbildning 146 x
Vårdpedagogik 146 x
Yrkespedagogik 146 x
Specialpedagogutbildning 149 a
Hemspråkslärarutbildning 149 b
Skolledarutbildning 149 c

SPIN 2007 varor och tjänster:
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING:
85 Tjänster avseende utbildning
85.1 Förskoleutbildningstjänster
85.10 Förskoleutbildningstjänster
85.100 Förskoleutbildningstjänster
85.100.00 Förskoleutbildningstjänster
85.2 Grundskoleutbildningstjänster
85.20 Grundskoleutbildningstjänster
85.200 Grundskoleutbildningstjänster
85.200.01 Grundskoleutbildningstjänster, på distans
85.200.02 Andra grundskoleutbildningstjänster
85.3 Gymnasiala utbildningstjänster

85.31 Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster
85.310 Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster
85.310.01 Tjänster avseende utbildning på högstadienivå, på
distans
85.310.02 Tjänster avseende annan utbildning på högstadienivå
85.310.03 Studieförberedande gymnasiala utbildningstjänster,
på distans
85.310.04 Andra studieförberedande gymnasiala
utbildningstjänster
85.32 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadieoch gymnasienivå
85.320 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på högstadieoch gymnasienivå
85.320.01 Tjänster avseende yrkesinriktad utbildning på
högstadienivå, på distans
85.320.02 Tjänster avseende annan yrkesinriktad utbildning på
högstadienivå
85.320.03 Tjänster avseende yrkesinriktad gymnasieutbildning,
på distans
85.320.04 Tjänster avseende annan yrkesinriktad
gymnasieutbildning
85.4 Eftergymnasiala utbildningstjänster
85.41 Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej
förlagts till universitet eller högskola
85.410 Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej
förlagts till universitet eller högskola
85.410.01 Tjänster avseende eftergymnasial utbildning som ej
förlagts till universitet eller högskola, på distans
85.410.02 Tjänster avseende annan eftergymnasial utbildning
som ej förlagts till

universitet eller högskola
85.410.03 Tjänster avseende eftergymnasial yrkesutbildning
som ej förlagts till universitet eller högskola, på distans
85.410.04 Tjänster avseende annan eftergymnasial
yrkesutbildning som ej förlagts till universitet eller högskola
85.42 Tjänster avseende högskoleutbildning
85.420 Tjänster avseende högskoleutbildning
85.420.01 Tjänster avseende universitets- eller
högskoleutbildning på första nivån, på distans
85.420.02 Tjänster avseende annan universitets- eller
högskoleutbildning på första nivån
85.420.03 Tjänster avseende universitets- eller
högskoleutbildning på andra nivån, på distans
85.420.04 Tjänster avseende annan universitets- eller
högskoleutbildning på andra nivån
85.420.05 Tjänster avseende universitets- eller
högskoleutbildning på tredje nivån, på distans
85.420.06 Tjänster avseende annan universitets- eller
högskoleutbildning på tredje nivån
85.5 övriga utbildningstjänster
85.51 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning
85.510 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning
85.510.00 Tjänster avseende sport- och fritidsutbildning
85.52 Kulturella utbildningstjänster
85.520 Kulturella utbildningstjänster
85.520.01 Tjänster avseende dansskolor och annan
dansundervisning
85.520.02 Tjänster avseende musikskolor och annan
musikundervisning

85.520.03 Tjänster avseende konstskolor och annan
konstundervisning
85.520.04 Andra kulturella utbildningstjänster
85.53 Trafikskoletjänster
85.530 Trafikskoletjänster
85.530.01 Tjänster avseende trafikskoleutbildning för
motorfordon
85.530.02 Tjänster avseende utbildning för flygcertifikat och
skepparexamen (utom yrkesutbildningar)
85.59 Tjänster avseende övrig utbildning
85.590 Tjänster avseende övrig utbildning
85.590.01 Tjänster avseende språkskolor och annan
språkundervisning
85.590.02 Tjänster avseende datautbildning
85.590.03 Tjänster avseende övrig yrkesutbildning
85.590.04 Tjänster avseende diverse övrig utbildning
85.6 Stödtjänster för utbildningsväsendet
85.60 Stödtjänster för utbildningsväsendet
85.600 Stödtjänster för utbildningsväsendet
85.600.00 Stödtjänster för utbildningsväsendet
72 Tjänster avseende vetenskaplig forskning och
utveckling
72.1 Tjänster avseende naturvetenskaplig och teknisk forskning
och utveckling
72.11 Tjänster avseende bioteknisk forskning och utveckling
72.110 Tjänster avseende bioteknisk forskning och utveckling
72.110.01 Tjänster avseende hälsorelaterad bioteknisk
forskning och utveckling

72.110.02 Tjänster avseende miljörelaterad och
industrirelaterad bioteknisk forskning och utveckling
72.110.03 Tjänster avseende lantbruksrelaterad bioteknisk
forskning och utveckling
72.110.04 Original som utarbetats inom bioteknisk forskning och
utveckling
72.19 Tjänster avseende forskning och utveckling inom andra
naturvetenskapliga och tekniska områden
72.190 Tjänster avseende forskning och utveckling inom andra
naturvetenskapliga och tekniska områden
72.190.01 Tjänster avseende matematisk forskning och
utveckling
72.190.02 Tjänster avseende datateknisk och
informationsteknisk forskning och
utveckling
72.190.03 Tjänster avseende fysisk forskning och utveckling
72.190.04 Tjänster avseende kemisk forskning och utveckling
72.190.05 Tjänster avseende geovetenskaplig och relaterad
miljövetenskaplig forskning och utveckling
72.190.06 Tjänster avseende biologisk forskning och utveckling
72.190.07 Tjänster avseende annan naturvetenskaplig forskning
och utveckling
72.190.08 Tjänster avseende nanoteknisk forskning och
utveckling
72.190.09 Tjänster avseende annan teknisk forskning och
utveckling, utom bioteknik
72.190.10 Tjänster avseende medicinsk forskning och
utveckling
72.190.11 Tjänster avseende lantbruksvetenskaplig forskning
och utveckling

72.190.12 Original som utarbetats inom naturvetenskaplig och
teknisk forskning, utom bioteknik
72.2 Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning och utveckling
72.20 Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och humanistisk
forskning och utveckling
72.200 Tjänster avseende samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning och utveckling
72.200.01 Tjänster avseende ekonomisk forskning och
utveckling
72.200.02 Tjänster avseende psykologisk forskning och
utveckling
72.200.03 Tjänster avseende juridisk forskning och utveckling
72.200.04 Tjänster avseende annan samhällsvetenskaplig
forskning och utveckling
72.200.05 Tjänster avseende språk- och litteraturvetenskaplig
forskning och utveckling
72.200.06 Tjänster avseende annan humanistisk forskning och
utveckling
72.200.07 Original som utarbetats inom samhällsvetenskaplig
och humanistisk forskning och utveckling

SNI 2007 Näringsgrenar.
P Utbildningsväsendet
85 Utbildningsväsendet
85.1 Förskolor
85.10 Förskolor
85.100 Förskolor
85.2 Grundskolor
85.20 Grundskolor
85.201 Grundskolor och förskoleklasser
85.202 Grundsärskolor
85.3 Gymnasieskolor
85.31 Gymnasieskolans studieförberedande linjer m.m.
85.311 Gymnasieskolans studieförberedande linjer
85.312 Kommunala vuxenskolor o.d.
85.32 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer m.m.
85.321 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer
85.322 Gymnasiesärskolor
85.323 Andra gymnasieskolor
85.324 Skolor för yrkesförarutbildning
85.4 Skolor för eftergymnasial utbildning
85.41 Skolor för eftergymnasial utbildning vid annat än
universitet och högskola
85.410 Skolor för eftergymnasial utbildning vid annat än
universitet och högskola
85.42 Institutioner vid universitet och högskolor
85.420 Institutioner vid universitet och högskolor

85.5 Vuxenutbildnings- och övriga skolor
85.51 Sport- och fritidsskolor
85.510 Sport- och fritidsskolor
85.52 Musik-, dans- och övriga kulturskolor
85.521 Kommunala kulturskolor
85.522 Övriga musik-, dans- och kulturskolor
85.53 Trafikskolor
85.530 Trafikskolor
85.59 Övriga utbildningsinstitut
85.591 Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av
arbetsmarknadsskäl
85.592 Folkhögskolor
85.593 Studieförbunden och frivilligorganisationernas
utbildningsenheter
85.594 Personalutbildningsinstitut
85.599 Diverse övriga utbildningsinstitut
85.6 Stödföretag inom utbildningsväsendet
85.60 Stödföretag inom utbildningsväsendet
85.600 Stödföretag inom utbildningsväsendet
72.2 Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoU-institutioner
72.20 Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoUinstitutioner
72.200 Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoUinstitutioner

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
Utbildning och forskning
Sida Tabell nr/område i årsboken

509

530 Elever i grundskolan med betyg och betygsfördelning per
ämne i årskurs 9 vårterminen 2008

510

531 Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska

511

532 Svenskundervisning för invandrare,studieresultat och
elevtimmar efter kön

498

516 Utbildning – utbildningsnivå

500

517 Utbildningsnivån för befolkningen 25–64 år 1990–2008

512

500

518 Andel elever i grundskolan med annat modersmål än
svenska

533 Svenska elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola i
svenska utlandsskolor

513

500

519 Övergångsfrekvens till högskolan inom 3 år från
gymnasieskolans linjer/ program

534 Sökande och intagna till gymnasieskolan, höstterminen
2008

514

535 Elever i gymnasieskolan den 15 oktober

501

520 Befolkning, 16–74 år, efter utbildningsnivå, kön och ålder
2008

515

536 Elever som slutfört gymnasieskolan under läsåret

502

521 Befolkning, 25–64 år, efter utbildningsinriktning/- nivå
samt kön 2008

516

537 Elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andel med
grundläggandebehörighet till universitet och högskolor samt
genomsnittlig betygspoäng, läsåret 2007/2008

503

522 Total utbildningskostnad i löpande priser, mnkr och andel
av BNP

517

538 Elever vid folkhögskolor

504

523 Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass

517

539 Elever i kommunal vuxenutbildning under läsåren

505

524 Elever i förskoleklass efter kön, huvudman och modersmål

518

506

525 Inskrivna barn i förskola och fritidshem, i kommunal och
enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

540 Högskolenybörjare, nybörjare vid visshögskola,
registrerade studenter, examina och examinerade personer
läsåret 2007/2008 per universitet/högskola efterkön

520

541 Registerade studenter efter universitet/ högskola och kön

507

526Antal familjedaghem, inskrivna barn i familjedaghem i
kommunal och enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

522

542 Examina efter område, yrkesexamen/
utbildningsgrupp och kön

507

527 Elever och skolor i grundskolan

524

508

528 Elever i särskolan under höstterminerna

543 Doktorandnybörjare efter nationellt forskningsämnesområde och kön

508

529 Elever i specialskolan under höstterminerna

525

544 Doktorander under hösten efter nationellt
forskningsämnesområde och kön

526

545 Doktorander under hösten efter universitet/högskola o kön

527

546 Licentiatexamina efter nationellt forskningsämnesområde
och kön

528

547 Doktorsexamina efter nationellt forskningsämnesområde
och kön

529

548 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare, översikt

529

549 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare 2008/2009

530

550Utgifter för forskning och utveckling (FoU) på utförande
sektor, miljoner kronor,löpande priser

530

551Utgifter för forskning och utveckling(FoU) på utförande
sektor, miljoner kronor, 2007 års priser

531

552 Utgifter för forskning och utvecling(FoU) på utförande
sektor och finansieringskällor 2007, miljoner kronor

531

553 Antal årsverken för forskning ochutveckling (FoU) på
utförande sektor

532

554 Företagssektorns forskning och utveckling (FoU)

532

555 Gruv- och industriföretagens utgifter för forskning och
utveckling (FoU), miljoner kronor

533

556 Gruv- och industriföretagens forskning och utveckling
(FoU) i relation till vissa totaldata för företagen 2007

534

557 Universitets- och högskolesektorns forskning och
utveckling (FoU) 2007, personaldata, FoU-årsverken

535

558 Universitets- och högskolesektorns forskning och
utveckling (FoU) 2007, intäkter, miljoner kronor

536

559 Statliga anslag för forskning och utveckling (FoU)
fördelade på ändamål, miljoner kronor i löpande priser

Samhällsguiden 2007:
2. Utbildning
2.1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2.2 Grundskola och andra skolformer
2.3 Gymnasieskola
2.4 Universitet och högskolor
2.5 Vuxenutbildning och folkbildning
2.6 Folkhögskolor och studieförbund
2.7 Studiestöd
33. Studiefrågor
33.1 Familjen
33.2 Utbildning
33.3 Totalförsvar
33.4 Arbetsmarknaden
33.5 Anställning
33.6 Bostad
33.7 Fastighet
33.8 Natur och miljö
33.9 Folkhälsa, hälso- och sjukvård
33.10 Funktionshinder
33.11 Pension och pensionärer
33.12 Socialtjänsten
33.13 Eget företag
33.14 Skatter
33.15 Trafik och fordon
33.16 Post, tele, IT och radio
33.17 Köp och avtal – konsumentskydd
33.18 Försäkringar
33.19 Trossamfund och livsåskådning
33.20 Kultur

33.21 Föreningsliv
33.22 Fritid och idrott
33.23 Turism
33.24 Individen och samhället
33.25 Så styrs Sverige
33.26 Delta och påverka
33.27 Sverige och Europa
33.28 Lag och rätt
33.29 Invandring och integration
33.30 Kriser och olyckor
33.31 Internet
20.2 Folkbildningsorganisationer

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter
i boendet.
SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
Libris/SAB:
Bi Förenings- och mötesteknik (935)
Bk Allmänna sällskap och föreningar (2 680)
(DC, DK 06 utom 069)
sverige.se 2008:
Patriotiska Sällskapet, Kungl.
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Letterstedska föreningen
Pensionärernas Riksorganisation PRO
Riddarhuset
Sveriges Nationaldag, Rikskommittén
Sveriges Pensionärsförbund SPF
Skytteanska samfundet, Kungl.?
Stora Sköndal, Stiftelsen?
CPV 2003:
99000000-0
99100000-1

Tjänster tillhandahållna av exterritoriala
organisationer och organ.
Särskilda tjänster för internationella organisationer
och organ.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 91330 Andra intresseorganisationer 5161

SPIN 2007 varor och tjänster:
94.9 Tjänster som tillhandahålls av andra intresseorganisationer
94.91 Tjänster som tillhandahålls av religiösa organisationer.
Ingår i SW 2
94.92 Tjänster som tillhandahålls av politiska organisationer.
Ingår i SW 36-39
94.99 övriga tjänster som tillhandahålls av andra
intresseorganisationer
94.990 övriga tjänster som tillhandahålls av andra
intresseorganisationer
94.990.01 Tjänster som tillhandahålls av organisationer som
försvarar mänskliga rättigheter
94.990.02 Tjänster som tillhandahålls av miljöskyddsgrupper
94.990.03 Tjänster från organisationer för speciella gruppers
skydd
94.990.04 Andra tjänster från organisationer för angelägenheter
av samhälleligt intresse
94.990.05 Ungdomsorganisationers tjänster
94.990.06 Tjänster från kulturorganisationer och organisationer
för fritidsverksamhet
94.990.07 Tjänster från andra organisationer av samhälleligt
och socialt intresse
94.990.08 övriga tjänster som tillhandahålls av
intresseorganisationer
94.990.09 Tjänster avseende stipendietilldelning från
intresseorganisationer

SNI 2007 Näringsgrenar.
94 Intresseorganisationer
94.99 Andra intresseorganisationer
94.990 Andra intresseorganisationer
Samhällsguiden 2007:
21. Föreningsliv
21.1 Föreningsliv
20.1 Olika kulturinstitutioner

796/799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R
Idrott, lek och spel (23956) (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner (221)
Rb:doIdrottspsykologi (512)
Rb:k Idrottsforskningens historia (310)
Rb:oaIdrottssociologi (639)
Rb- Särskilda länder och områden (2 812)
Rba Allmän idrott. Friidrott (456)
Rbb Boll- och kägelsport (2 018)
Rbc Simning, simhopp, dykning m m (440)
Rbd Sjösport. Båtsport (753)
Rbe Djursport (828)
Rbf Cykel-, motor- och flygsport (593)
Rbg Vintersport (1 030)
Rbh Rullskridskor, rullbräda, rullskidor (28)
Rbi Budo (kampsporter) (262)
Rbj Brottning (138)
Rbk Boxning (90)
Rbl Tyngdlyftning (42)
Rbm Orienteringssport (inkl skidorientering) (1 587)
Rbn Alpinism (167)
Rbo Friluftsliv (859) (Även 793)
Rbp Fäktning (57)
Rbq Skytte (209)
Rbr Handikappidrott (121)
Rbv Olympiska spelen (374)
Rbz Särskilda idrottsutövare (2 130)
Ra Gymnastik (1 560)
Rb Idrott och sport (16 854)

Rh Scoutrörelsen (494)
(DC, DK 796-799)

O 92721 Ridskolor och uthyrningsstall 954
O 92722 Förvaltare av sportfiskevatten 122

sverige.se 2008:
Idrottshögskolan i Stockholm IH
Riksidrottsförbundet
Gymnastikförbundet, Svenska
Voxenåsen A/S ?

SSYK 96 Yrken:
3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl.

Forskningsämnen enligt SCB:
242 Idrott
2421 Idrott.
CPV 2003:
92600000-7
92610000-0
92620000-3
92621000-0
92622000-7

Sporttjänster.
Drift av idrottsanläggningar.
Sportrelaterade tjänster.
PR-tjänster för sportevenemang.
Organisering av sportevenemang.

SNI Antal arbetsställen 1998:
O 92611 Skidsportanläggningar 61
O 92612 Golfbanor, golfklubbar 491
O 92613 Motorbanor 12
O 92614 Trav- och galoppbanor 110
O 92615 Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724
O 92621 Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765
O 92622 Tävlingsstall 2324
O 92623 Sportskolor, båtklubbar m.m 464
O 92624 Sportarrangörer 171
O 92625 Sportadministratörer 499

SUN 2000 Utbildningar:
813z Idrott och friskvård
Friskvård 813 z
Friskvårdspedagogik 813 z
Idrott 813 z
Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik 813 z
Idrottskonsulentutbildning 813 z
Idrottsvetenskap 813 z

SPIN 2007 varor och tjänster:
Del av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
93.1 Sporttjänster
93.11 Operativa tjänster för idrottsanläggningar
93.111 Operativa tjänster för skidsportanläggningar
93.111.00 Operativa tjänster för skidsportanläggningar
93.112 Operativa tjänster för golfbanor
93.112.00 Operativa tjänster för golfbanor
93.113 Operativa tjänster för motorbanor
93.113.00 Operativa tjänster för motorbanor
93.114 Operativa tjänster för trav- och galoppbanor
93.114.00 Operativa tjänster för trav- och galoppbanor

93.119 Operativa tjänster för sporthallar, idrottsplatser och
andra sportanläggningar
93.119.00 Operativa tjänster för sporthallar, idrottsplatser och
andra sportanläggningar
93.12 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster
93.120 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster
93.120.00 Sportklubbars och idrottsföreningars tjänster
93.13 Gymtjänster
93.130 Gymtjänster
93.130.00 Gymtjänster
93.19 Andra sporttjänster
93.191 Tjänster avseende tävling med hästar
93.191.00 Tjänster avseende tävling med hästar
93.199 övriga sporttjänster
93.199.01 Tjänster avseende PR för evenemang inom idrott och
fritidsbetonad sport
93.199.02 Idrottsmäns tjänster
93.199.03 Stödtjänster till idrott och fritidsverksamhet
93.199.04 Andra tjänster inom idrott och fritidsbetonad sport

SNI 2007 Näringsgrenar.
93.1 Sportanläggningar och idrottsföreningar
93.11 Sportanläggningar
93.111 Skidsportanläggningar
93.112 Golfbanor, golfklubbar
93.113 Motorbanor
93.114 Trav- och galoppbanor

93.119 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
93.12 Sportklubbar och idrottsföreningar
93.120 Sportklubbar och idrottsföreningar
93.13 Gymanläggningar
93.130 Gymanläggningar
93.19 Professionella idrottsutövare, sportarrangörer,
sportadministratörer o.d.
93.191 Tävlingsstall
93.199 Professionella idrottsutövare, sportarrangörer,
sportadministratörer
Samhällsguiden 2007:
22. Fritid och idrott
22.1 Idrott och friluftsliv
22.2 Jakt och vapen
22.3 Fiske

8 Språkvetenskap.
Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802/809 motsvarar 82/89.
Libris/SAB:
F
Språkvetenskap (167133)
F(x) Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk
(1 228)
F:b Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner
(222)
F:d Språkteori och -filosofi (11 566)
F:k Språkvetenskapens historia (1 678)
F:oa Språksociologi (5 736)
F:oi Språkstatistik (122)
F:pu Datalingvistik (1 334)
F:t Matematisk lingvistik (117)
F.0 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter (16 887)
Fb Indoeuropeiska språk: allmänt (4 268)
Fc Svenska (19 144)
Fd Övriga nordiska språk (4 869)
Fe Engelska (19 698)
Ff Tyska (14 882)
Fg Nederländska (1 421)
Fh Romanska språk: allmänt (2 371)
Fi
Italienska (3 053)
Fj
Franska (9 777)
Fk Spanska (5 221)
Fl
Portugisiska (892)
Fm Slaviska och baltiska språk (18 128)
Fn Keltiska språk (751)
Fo Grekiska och latin (12 864)

Fp Indo-ariska språk (2 489)
Fq Iranska språk (1 363)
Fr Övriga indoeuropeiska språk (924)
Fs Semitiska språk (9 372)
Ft
Hamitiska språk och tchadspråk (1 463)
Fu Finsk-ugriska och altaiska språk (10 498)
Fv Sino-tibetanska och austroasiatiska språk (2 429)
Fx Övriga språk (7 280)
Fy Konstgjorda språk (411)
Få Teckenspråk (330)
(DC 4. DK 80)
sverige.se 2008:
TerminologicentrumTNC
Svenska språknämnden
Föreningen Auktoriserade Translatorer FAT
Föreningen för svenska i världen
Språk- och folkminnesinstitutet SOFI
Svenska Akademien
Svenska fornskriftssällskapet
Sverigefinska språknämnden
Forskningsämnen enligt SCB:
113 Språkvetenskap
1131 Nordiska språk
Häri ingår (exempel):
Svenska
1132 Övriga germanska språk
1133 Romanska språk
1134 Finsk-ugriska språk
1135 Slaviska språk

1136 Klassiska språk
Häri ingår (exempel):
Klassisk grekiska
Latin
1137 Övriga språk
Häri ingår (exempel):
Sanskrit
1138 Teckenspråk
1139 Lingvistikämnen
Häri ingår (exempel):
Allmän språkvetenskap
Datorlingvistik
Fonetik
Tvåspråkighetsforskning
1121 del Retorik.
SSYK 96 Yrken:
2444 Språkvetare, översättare och tolkar
SUN 2000 Utbildningar:
080z Läs- och skrivinlärning för vuxna
090z Personlig utveckling
Argumentationsteknik 090 z
Personlig utveckling 090 z
Presentationsteknik 090 z
Samarbetsträning 090 z
Tala inför publik 090 z
222a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar
222b Engelska
222c Tyska

222d
222e
222f
222g
222x
223a
223b

Franska
Spanska
Ryska
Svenska som främmande språk
Annan utbildning i främmande språk
Svenska / nordiska språk
Andra modersmål och teckenspråk

Datalingvistik 222 a
Fonetik 222 a
Lingvistik 222 a
Retorik 222 a
Språkvetenskap; allmän 222 a
Engelska 222 b
Tyska 222 c
Franska 222 d
Spanska 222 e
Ryska 222 f
Svenska för invandrarundervisare 222 g
Svenska för vuxna invandrare 222 g
Svenska som andra språk 222 g
Arabiska 222 x
Bulgariska 222 x
Danska 222 x
Estniska 222 x
Facköversättning 222 x
Finska 222 x
Finsk-ugriska språk 222 x
Grekiska 222 x
Hebreiska 222 x
Indologi 222 x

Indonesiska 222 x
Iranska språk 222 x
Italienska 222 x
Japanska 222 x
Jämförande indoeuropeisk språkforskning 222 x
Keltiska språk 222 x
Kinesiska 222 x
Koreanska 222 x
Kroatiska och Serbiska 222 x
Kurdiska 222 x
Latin 222 x
Lettiska 222 x
Nederländska 222 x
Nygrekiska 222 x
Persiska 222 x
Polska 222 x
Portugisiska 222 x
Rumänska 222 x
Sanskrit med jämförande språkforskning 222 x
Semitiska språk 222 x
Serbiska 222 x
Swahili 222 x
Tamil 222 x
Thai 222 x
Tjeckiska 222 x
Turkiska språk 222 x
Ungerska 222 x
Nordiska språk 223 a
Nusvenska 223 a
Svenska 223 a
Svenska språket 223 a

Svenska/nordiska språk 223 a
Hemspråk/modersmål 223 b
Modersmål/hemspråk 223 b
Samiska (modersmål) 223 b
Teckenspråk 223 b
Språk o kommunikation, utvecklingsstörda barn 223 x

SPIN 2007 varor och tjänster:
74.3 översättnings- och tolkningstjänster
74.30 översättnings- och tolkningstjänster
74.300 översättnings- och tolkningstjänster
74.300.01 översättningstjänster
74.300.02 Tolkningstjänster
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.
74.3 Översättnings- och tolkningsbyråer
74.30 Översättnings- och tolkningsbyråer
74.300 Översättnings- och tolkningsbyråer

81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria.
812/819 motsvarar 82/89.
Libris/SAB:
G
Litteraturvetenskap (206059)
G(x) Litteraturvetenskapliga lexikon (973)
G:b Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och
institutioner (205)
G:dd Litteraturvetenskaplig metodlära (1 621)
G:df Litteraturestetik (8 579)
G:dg Litteraturkritik (3 389)
G:do Litteraturpsykologi (1 241)
G:k Litteraturvetenskapens historia (545)
G:oa Litteratursociologi (2 738)
G.0 Särskilda litterära genrer och motiv (25 005)
G. Allmänt: särskilda litterära perioder (29 334)
Gb Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän (1 269)
Gc Svensk litteraturhistoria (21 087)
Gd Övrig nordisk litteraturhistoria (6 700)
Ge Engelsk litteraturhistoria (44 011)
Gf Tysk litteraturhistoria (24 578)
Gg Nederländsk litteraturhistoria (932)
Gh Romansk litteraturhistoria: allmän (1 658)
Gi Italiensk litteraturhistoria (4 500)
Gj Fransk litteraturhistoria (20 823)
Gk Spansk litteraturhistoria (8 160)
Gl Portugisisk litteraturhistoria (1 639)
Gm Slavisk och baltisk litteraturhistoria (21 777)
Gn Keltisk litteraturhistoria (386)
Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria (11 499)

Gp
Gq
Gr
Gs
Gt
Gu
Gv

Indo-arisk litteraturhistoria (1 249)
Iransk litteraturhistoria (846)
Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria (145)
Semitisk litteraturhistoria (3 549)
Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk (96)
Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria (4 311)
Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
(1178)
Gx Övrig litteraturhistoria (2 484)
Gz Särskilda utländska författare (7 541)
(DC delar av 800-899. DK 81.)
sverige.se 2008:
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Samfundet De Nio
Svenska Akademien
Svenska litteratursällskapet
Svenska Vitterhetssamfundet
Sveriges författarfond
Sveriges Författarförbund SFF
Forskningsämnen enligt SCB:
1121 Litteraturvetenskap.
SUN 2000 Utbildningar:
223c Litteraturvetenskap och litteraturhistoria
223x Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap
Barn- och ungdomslitteratur 223 c
Bok- och bibliotekshistoria 223 c
Litteraturhistoria 223 c
Litteraturvetenskap 223 c

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 Näringsgrenar.

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82
83
84
85
86
87
88
89

Engelsk skönlitteratur o d.
Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
Fransk skönlitteratur o d
Italiensk skönlitteratur o d
Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d

Libris/SAB:
H
Skönlitteratur (394859)
H.07 Folkdiktning: allmänt (1 641)
Hbn Nordisk skönlitteratur: samlingar (318)
Hc Svensk skönlitteratur (157 178)
Hd Övrig nordisk skönlitteratur (17 738)
He Engelsk skönlitteratur (81 569)
Hf Tysk skönlitteratur (25 274)
Hg Nederländsk skönlitteratur (2 565)
Hh Romansk skönlitteratur (1 655)
Hi Italiensk skönlitteratur (5 846)
Hj Fransk skönlitteratur (24 782)
Hk Spansk skönlitteratur (14 258)
Hl Portugisisk skönlitteratur (3 540)
Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur (36 229)
Hn Keltisk skönlitteratur (466)
Ho Grekisk och latinsk litteratur (18 891)
Hp Indisk litteratur (3 606)
Hq Iransk litteratur (3 256)
Hr Övrig indoeuropeisk litteratur (678)
Hs Semitisk litteratur (9 615)

Ht Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk (352)
Hu Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur (15 493)
Hv Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk (3385)
Hx Övrig skönlitteratur (4 494)
Hy Skönlitteratur på konstgjorda språk (87)
Hå Skönlitteratur på teckenspråk (32)
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89)
SSYK 96 Yrken: 2451 (Journalister,)författare, (informatörer) m.fl.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 82. DK 82)
Skönlitteratur på språk enligt 802.
802: 8020 Engelska.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 83. DK 83)
Skönlitteratur på språk enligt 803.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska.
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt.
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska.
80399 Gotiska. Östgermanska.
84 Fransk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 84. DK 84)
Skönlitteratur på språk enligt 804.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.

85 Italiensk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 85. DK 85)
Skönlitteratur på språk enligt 805.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 86. DK 86)
Skönlitteratur på språk enligt 806.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690
Portugisiska. 80699 Galiciska.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 87. DK 87)
Skönlitteratur på språk enligt 807.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin.
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 88. DK 88)
Skönlitteratur på språk enligt 808.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska.
80883 Lettiska.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 89. DK 89)
Skönlitteratur på språk enligt 809.

809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk.
(Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk).
8092: Semitiska språk.
8093: Hamitiska språk.
8094: Ural-altaiska språk mm. 809454 Västfinska. 8094541 Finska.
8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 809455 Lapska.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
8096: Afrikanska språk. Negerspråk i USA.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk.
(Utom engelska, spanska, franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH
FRITID:
90.03 Litterärt och konstnärligt skapande.
Författare od ingår i 8.Övriga ingår i 73-78
90.030 Litterärt och konstnärligt skapande
90.030.01 Tjänster som tillhandahålls av författare,
kompositörer, skulptörer och andra konstnärer, utom artistisk
verksamhet med scenframträdanden
90.030.02 Originalverk från författare, kompositörer och andra
konstnärer, utom artister som gör scenframträdanden,
bildkonstnärer, grafiska konstnärer och skulptörer
90.030.03 Originalverk från bildkonstnärer, grafiska konstnärer
och skulptörer

SNI 2007 Näringsgrenar.
Del av:
90.01 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.010 Producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
90.02 Stödföretag till artistisk verksamhet
90.020 Stödföretag till artistisk verksamhet
90.03 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.
90.030 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.

9 Saklitterära verksamheter.
Allmän geografi o historia.
Biografi mm.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
Libris/SAB:
B
Allmänt och blandat (94142) (Del. Delar även på
103,109,70,73,7951,7959)
Bb Allmänna samlingsverk (10 927)
Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier (8 815)
Br Kommunikation, cybernetik, informationsteori (5 474)
Bra Kommunikation (2 501)
Brb Cybernetik och informationsteori (2 342)
Bs Masskommunikation: allmänt (10 656)
Bs- Särskilda länder och områden (3 175)
Bsi Indoktrinering och propaganda (370)
Bt Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia) (10 895)
Ä
Tidningar (7950)
Äc Sverige (5 037)
Äd Övriga Norden (332)
Äe Brittiska öarna (Storbritannien) (178)
Äf Mellaneuropa (803)
Äg Nederländerna, Belgien och Luxemburg (123)
Äh Schweiz (77)
Äi Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta) (41)
Äj Frankrike och Monaco (254)
Äk Spanien (inkl Andorra och Gibraltar) (36)
Äl Portugal (4)
Äm Östeuropa (218)
Än Balkanländerna (33)
Äo Asien (67)
Äp Afrika (4)

Äq
Är

Amerika (136)
Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien) (4)
(DK (05), 07, 08, (04) )
sverige.se 2008:
Lättläst nyhetsinformation och litteratur, LL-stiftelsen
Presstödsnämnden
Taltidningsnämnden
Stiftelsen Invandrartidningen
Forskningsämnen enligt SCB:
1399 del.Medie- o kommunikationsvetenskap. Till 907+7914-7919.
CPV 2003:
92400000-5

Vetenskapsjournalistik 321 a
Informatik (informations- och medievetenskap) 321 b
Kommunikation; mass- 321 b
Kommunikationsvetenskap 321 b
Medie- o kommunikationsvetenskap 321 b
Pressvetenskap 321 b

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

Nyhetsbyråtjänster.

SNI Antal arbetsställen 1998:
L 75114
Informationsverk 48
O 92400 Nyhets- och bildbyråer 151
SSYK 96 Yrken:
2451 Journalister, (författare,) informatörer m.fl.
SUN 2000 Utbildningar:
320z Journalistik och information, allmän utbildning
321a Journalistik
321b Medie- och kommunikationsvetenskap
321x Annan utbildning i journalistik och medievetenskap
329z Journalistik och information, övrig/ospec utbildning
Journalistik 321 a

SNI 2007 Näringsgrenar.
90.03 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.
90.030 Enskilda artister, författare, journalister m.fl.
Samhällsguiden 2007:
20.13 Medier

91 Allmän geografi, reseskildringar.
913/919 motsvarar 93/99.
Libris/SAB:
N
Geografi och lokalhistoria (149647)
N(x) Allmänt: geografiska lexikon (461)
N(y) Allmänt: kartor och bilder (789)
N:d Geografisk teori, filosofi och metodlära (853)
N:k Geografiforskningens historia (2 086)
N.0 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda
geografiska aspekter (5 720)
Na Europa: allmänt (2 059)
Nb Norden: allmänt (1 704)
Nc Sverige (57 202)
Nd Övriga Norden (9 453)
Ne Brittiska öarna (Storbritannien) (4 048)
Nf Mellaneuropa (10 353)
Ng Nederländerna, Belgien och Luxemburg (1 095)
Nh Schweiz (1 140)
Ni Italien (3 645)
Nj Frankrike (3 624)
Nk Spanien (1 499)
Nl Portugal (378)
Nm Östeuropa (6 641)
Nn Balkanländerna (2 481)
No Asien (13 489)
Np Afrika (6 837)
Nq Amerika (8 724)
Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
Mikronesien) (1 492)

Ns Polarländerna (2 498)
Nt Oceaner och hav (474)
Ny Kartografi (3 450)
(DC, DK 91)
sverige.se:
Svenska Turistföreningen
Stiftelsen Svenska Institutet
Riksföreningen Sverigekontakt
Sverige-Amerika Stiftelsen
Turistdelegationen
Nordiska Afrikainstitutet
Sveriges nationalatlas
Visit Sweden
Forskningsämnen enligt SCB:
1322 Kulturgeografi, ekonomisk geografi
1399 del.Områdesstudier (språk ingår ej).
SUN 2000 Utbildningar:
312c Kultur- och samhällsgeografi.
Ekonomisk geografi 312 c
Kultur- och naturmiljötolkning 312 c
Kulturgeografi 312 c
Kulturgeografi/ekonomisk geografi 312 c
Mellanösternkunskap 312 c
Samhällsgeografi 312 c
Öst- och Centraleuropakunskap 312 c
Öst- och Sydöstasienkunskap 312 c

SPIN 2007 varor och tjänster:

642

642 Skörd 2007, 1 000 ton

Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

645

643 Husdjur 2007, 1 000-tal

649

644 Vissa viktiga varor efter de 10 största producentländerna

653

645 Industriproduktion, indextal(2005 = 100)

Statistisk årsbok för Sverige 2010:

654

646 Produktion av elektrisk energi,GWh, 2005

Internationella översikter

655

647 Förbrukning av elektrisk energi,kWh per invånare

Sida Tabell nr/område i årsboken

656

648 Kärnkraft i världen den 31 december2008

617

630 Världens befolkningstillväxt

657

619

631 Befolkningsförändringar – tillbakablick och prognos

649 Olika länders betalningsbalans medutlandet 2007, milj.
USA-dollar

620

632 Folkmängd, folktäthet, areal m.m. i världsdelar och
områden

658

650 Import och export av vissa varor,1 000 ton

661

651 De 35 största handelsflottorna den 1 januari 2008

662

652 Arbetslösa 1 000-tal

621

633 Världens största städer

621

634 Beräknad folkmängd i världsdelar och områden
1950– 2050

663

653 Konsumentprisindex (2000 = 100)

622

635 Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

664

654 BNP i löpande priser, miljoner EURO

627

636 Folkmängden i de största städerna

665

655 BNP per invånare i löpande priser, EURO

634

637 Befolkningen efter kön och ålder

666

656 BNP-utveckling i fasta priser, procent från föregående år

635

638 Levande födda barn efter moderns ålder samt
fruktsamhetstal

667

657Militärutgifter

668

658 Valutakurser, värdet av en USD uttryckt i resp. lands
valutaenhet

636

639 Återstående medellivslängd vidfödelsen år 2009

637

640 Landareal och odlad areal 2007

639

641 Åkerjordens användning 2007

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Samhällsguiden 2007:
23. Turism
23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria.
Libris/SAB:
L
Biografi med genealogi (136612)
L:k Vetenskapshistoria (10)
Ld Genealogi (7 642)
Ld:bf Genealogiska organisationer och institutioner (16)
Ld:k Vetenskapshistoria (21)
Ld- Särskilda länder och områden (556)
Lda Genealogi: metodlära (405)
Ldm Genealogiska uppslagsverk (1 108)
Lds Genealogiska samlingar (1 287)
Ldz Särskilda släkter (4 431)
Lk Biografisk vetenskap (590)
Lm Biografiska uppslagsverk (14 285)
Ls Biografiska samlingar (9 656)
Lz Biografi: särskilda personer (105 316)
(DC, DK 92)
sverige.se 2008:
Svenskt biografiskt lexikon SBL
Forskningsämnen enligt SCB:
Genealogi, heraldik

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
93
94
95
96
97
98
99

Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Libris/SAB:
K
Historia (302905)
K(x) Historiska lexikon (274)
K:bf Historiska organisationer och institutioner (163)
K:d Historisk teori, filosofi och metodlära (4 245)
K:k Historieforskningens historia (4 066)
K. Allmänt: särskilda historiska perioder (38 278)
K.2 Forntiden (14 321)
K.3 Medeltiden (ca 500 - ca 1500) (5 964)
K.4 Nya tiden (ca 1500-) (3 950)
K.5 1914- (15 362)
K.6 2000- (32)
Ka Europa: allmänt (4 820)
Kb Norden: allmänt (3 466)
Kc Sverige (22 407)
Kd Övriga Norden (13 150)
Ke Brittiska öarna (Storbritannien) (13 222)
Kf Mellaneuropa (28 375)

Kg
Kh
Ki
Kj
Kk
Kl
Km
Kn
Ko
Kp
Kq
Kr
Ks
Kt
Kt.
KtKu
Ku.
KuKv
Kv.
KvKy
Kya
Kyb
Kyc
Kyd
Kye
Kyf
Kyg
Kyh

Nederländerna, Belgien och Luxemburg (1 818)
Schweiz (942)
Italien (4 737)
Frankrike (12 892)
Spanien (3 685)
Portugal (830)
Östeuropa (22 975)
Balkanländerna (5 555)
Asien (42 886)
Afrika (11 781)
Amerika (24 934)
Oceanien (940)
Polarländerna (247)
Allmän kulturhistoria (21 750) (även till 70)
Särskilda historiska perioder (3 770)
Särskilda länder och områden (15 082)
Allmän socialhistoria (24 909) (även till 79)
Särskilda historiska perioder (2 684)
Särskilda länder och områden (20 822)
Allmän ekonomisk historia (22 409) (även till 60)
Särskilda historiska perioder (2 616)
Särskilda länder och områden (18 600)
Historiska hjälpvetenskaper (10 868) (även till 73)
Diplomatik (410)
Heraldik (2 174)
Sfragistik (sigillkunskap) (486)
Flaggor (460)
Emblematik (536)
Rang- och titelväsen (108)
Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) (516)
Numismatik (5 631)

Kyi Ordensväsen (739)
(DC, DK 93-99)
sverige.se 2008:
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens
historia, Kungl.
Föreningen Norden
Nordiska Afrikainstitutet
Svenska historiska föreningen
Forum för levande historia
Forskningsämnen enligt SCB:
1113 Historieämnen
Häri ingår (exempel):
1113.del Agrarhistoria. Till 63
1113.del Ekonomisk historia. Även 60
1113.del Idé- och lärdomshistoria. Till 109
1113.del Kyrkohistoria. Till 2
1113.del Teknikhistoria. Till 62
1113.del Vetenskapshistoria. Till 109
1115 Historiska kulturer
Häri ingår (exempel):
Altaistik
Antikens kultur- och samhällsliv
Assyriologi
Bysantinologi
Egyptologi
Övriga historiska kulturer
SSYK 96 Yrken:
2443 (Filosofer, )historiker (och statsvetare)

SUN 2000 Utbildningar:
225a Historia
225x Annan utbildning inom historia (och arkeologi)
Antikens kultur och samhällsliv 225 a
Assyriologi 225 a
Egyptologi 225 a
Historia 225 a
Historisk osteologi (tidigare osteologi) 225 a

SPIN 2007 varor och tjänster:
Delar av innehållet i SW 6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Delar av forskning enligt SW 7957.
Delar av innehållet i SW 7959

SNI 2007 ny svensk
näringsgrensindelning
Anpassning till förändrat näringsliv
Den nya branschindelningen som nu införs i statistiken, både i Sverige
och internationellt, kommer att ge bättre möjlighet att belysa vad som
händer i ekonomin. En anpassning sker till de förändringar som skett i
synnerhet beträffande tjänstenäringarna under den senaste 20årsperioden. Samtidigt medför detta med nödvändighet att problem
uppstår vid jämförelser över en längre tidsperiod.
En ny standard för branschindelning av det svenska näringslivet har
börjat införas från och med år 2008. SNI 2007 är en svensk variant av
den nya versionen av EU:s näringsgrensindelning, kallad NACE Rev.
2. Ett generellt problem vid införande av en ny näringsgrensindelning
är konflikten mellan en strävan att den nya standarden ska ge bättre
möjligheter att belysa de förändringar som skett i näringslivsstrukturen, samtidigt som det är av stor vikt att i så stor utsträckning
som möjligt kunna behålla någorlunda intakta tidsserier. Dessutom är
internationell samordning viktig för att kunna göra rättvisande
länderjämförelser. Näringslivsstrukturen ser dock ut på olika sätt i
olika länder, vilket medför att dessa har delvis olika intressen. Med
nödvändighet leder så skilda önskemål till att kompromisser måste
göra i olika avseenden.
Revideringsarbetet har medfört ett stort antal förändringar jämfört med
den tidigare versionen SNI 2002. Bland de viktigaste förändringarna
är:

•
•
•
•
•
•
•

ny avdelning för informations- och
kommunikationsverksamhet
tre nya avdelningar utifrån den gamla indelningen med
företagstjänster
ny avdelning för miljöaktiviteter
ny avdelning för kultur, nöje, fritid
utökning med olika högteknologiska aktiviteter
flytt av förlagsverksamhet och återvinning från tillverkning till
tjänstenäringarna
ändrade principer för klassificering av reparationsverksamhet

Fler klasser i den nya standarden
Som en följd av revideringen ändras alla koder i
näringsgrensindelningen. I tablån nedan görs en jämförelse mellan
gamla och nya SNI av antalet klasser per nivå:
Nivå

SNI 2002

SNI 2007

Ökning

Avdelning (enbokstavkod)
Huvudgrupp (tvåsifferkod)
Grupp (tresifferkod)
Undergrupp (fyrsifferkod)
Detaljgrupp (femsifferkod)

17
62
224
514
776

21
88
272
615
821

4
26
48
101
45

NACE och SNI är helt identiska på de fyra första nivåerna avdelning,
huvudgrupp, grupp och undergrupp.

Tjänstenäringarnas ökade betydelse framgår av följande tablå där
antalet klasser redovisas fördelat på tillverkningssektorn respektive
övriga avdelningar:
Nivå
Tillverkning Förändring Övriga avdeln. Förändringar
Avdelning
1
=
20
+4
Huvudgrupp
24
+1
64
+25
Grupp
95
-8
177
+56
Undergrupp
230
-12
385
+113
Detaljgrupp
257
-21
564
+66

Bättre möjligheter att belysa den
högteknologiska industrin
Inom avdelningen Tillverkning har nya huvudgrupper – som representerar viktiga nya verksamheter eller gamla verksamheter som har ökat
sin relativa betydelse – skapats såsom huvudgrupperna Tillverkning av
farmaceutiska basprodukter och läkemedel och Tillverkning av
datorer, elektronikvaror och optik. Den senare huvudgruppen ska
förbättra statistiken om högteknologiska aktiviteter.
Från huvudgrupperna Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningar resp. Återvinning i SNI 2002 har väsentliga delar flyttats till andra avdelningar. På lägsta nivån har tillkommit
aktiviteter, till exempel Tillverkning av förädlade trädbränslen.
Reparation och installation av maskiner som tidigare klassificerades
under tillverkning av motsvarande typer av maskiner har nu förts till
den egna huvudgruppen Reparation och installation av maskiner och

apparater inom Tillverkning. All specialiserad reparationsverksamhet
är nu separat klassificerad i SNI 2007.
Det har skapats en ny avdelning Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering som innehåller SNI 2002-huvudgrupperna Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d., Vattenförsörjning
och Återvinning. Den nya avdelningen innehåller aktiviteter som är av
allmänt politiskt intresse men är också baserad på det faktiska
organisationen av dessa aktiviteter i ett stort antal länder.

Informations- och kommunikationsverksamheter samlas i en avdelning
I den nya avdelningen Informations- och kommunikationsverksamhet
utgörs huvudkomponenterna av förlagsverksamhet inklusive utgivning
av programvara; film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar; planering och sändning av program; telekommunikation; ITverksamhet och andra informationstjänster. De här verksamheterna
ingick i SNI 2002 i inte mindre än fem olika avdelningar. Den nya
avdelningen försvårar därför jämförbarheten med indelningen i SNI
2002, men sammanförandet av dessa informations- och kommunikationsaktiviteter ger en mer konsistent behandling än i SNI 2002 då de
nu är baserade på karaktären av de utförda aktiviteterna. Ett antal nya
grupper och undergrupper har dessutom bildats, bland annat
Datordrifttjänster och Webbportaler.

Stora förändringar beträffande redovisning
av företagstjänsterna

Redovisningen enligt SNI 2007 startar i
februari 2009 - men NR dröjer

Avdelningen i SNI 2002 avseende Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster har delats upp på tre avdelningar i SNI 2007.
Fastighetsverksamheten är nu representerad som en separat avdelning
Fastighetsverksamhet på grund av sin storlek och betydelse för
nationalräkenskaperna. De övriga verksamheterna har delats upp på
avdelningen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
som innehåller verksamheter som kräver en hög grad av utbildning
och erbjuder specialiserade kunskaper och färdigheter till användarna
samt avdelningen Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra
stödtjänster som omfattar verksamheter som understödjer allmän
verksamhetsdrift och inte fokuserar på överföring av specialistkunskaper.

Införandet av SNI 2007 i statistiken kommer att ske gradvis. Det
innebär att den nuvarande indelningen SNI 2002 kommer att hållas
aktuell under en övergångsperiod. SNI 2002 kommer att vara helt
utmönstrad först i september 2011 när Nationalräkenskaperna övergår
till SNI 2007. Nationalräkenskaperna kan av praktiska skäl inte övergå till SNI 2007 samtidigt som sina källor, de ingående statistikgrenarna. Man måste först invänta de resultat som successivt kommer
fram från och med första halvåret 2009. Tidigast (teoretiskt) möjliga år
är 2010 för införande av SNI 2007 i Nationalräkenskaperna. Att
införande sker först 2011 är resultatet av förhandlingar mellan EU och
dess medlemsländer.

Väsentliga delar av avdelningen Andra samhälleliga och personliga
tjänster i SNI 2002 har flyttat till avdelningarna Vattenförsörjning;
avloppsrening, avfallshantering och sanering resp. Information och
kommunikation vilket har beskrivits ovan. De resterande verksamheterna har grupperats om i två nya avdelningar för Kultur, nöje och
fritid och Annan serviceverksamhet. Som ett resultat av detta har
Konstnärlig och kulturell verksamhet och Spel- och vadhållningsverksamhet flyttats upp till huvudgruppsnivå.
I samband med införandet av den nya nomenklaturen genomfördes ett
omfattande omkodningsarbete av SNI-kod för 1 miljon arbetsställen i
SCB:s Företagsdatabas. Ca 400 000 av dessa kodades manuellt. Detta
har medfört en höjning av kvaliteten med en kommande förbättrad
precision av skattningarna i statistiken.

Följande tidtabell gäller för införandet av SNI 2007 i
statistiken.
Januari 2008:
SNI 2007 blir officiell näringsgrensindelning i Företagsregistret
2008:
2008 är det första referensåret i SNI 2007 för all branschredovisad
europeisk statistik, utom för kortperiodisk statistik och för nationalräkenskaperna
Januari, alternativt första kvartalet 2009:
Första referensperiod i SNI 2007 för den kortperiodiska statistiken
September 2011:
SNI 2007 införs i nationalräkenskaperna

När den kortperiodiska statistiken redovisad efter SNI 2007 publiceras
för första gången kommer ett antal tidsserier från år 2000 och framåt
att vara omräknade och redovisade efter SNI 2007 (”backcasting”).
Vilka tidsserier som omfattas styrs i allt väsentligt av EU-krav för den
kortperiodiska ekonomiska statistiken. Detaljeringsnivåer med avseende på bransch kommer att överensstämma med de nivåer som ska gälla
i den löpande redovisningen från 2009 och framåt. Denna omräkning
rymmer flera komplikationer, eftersom relationen mellan SNI 2002
och SNI 2007 i ett stort antal fall har karaktären ”många – till –
många”, på detaljgruppsnivå så många som hälften av klasserna.
Den ansats för tillbakaräkning som kommer att användas innebär att
skattningar för en viss SNI 2007 - bransch tas fram genom sammanvägning av skattningar för de branscher i SNI 2002 som är kopplade
till denna SNI 2007 - bransch. Vägningstalen utgår från en matris över
sambanden mellan SNI 2002 och SNI 2007 som kan tas fram från
Företagsregistret under 2008.

Information och material om SNI 2007
•
•
•
•
•

Publikation om SNI 2007, MIS 2007:2
Struktur för SNI 2007 (xls)
Branschbenämningar (xls)
Kodnyckel SNI 2002 – SNI 2007 (xls)
Kodnyckel SNI 2007 – SNI 2002 (xls)
Sök SNI-koder

SNI 2007: Bransch
Kod Benämning

A Företag inom jordbruk, skogsbruk
och fiske
01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk
02 Skogsbruksföretag
03 Fiskare och vattenbrukare

B Gruvor och mineralutvinningsindustri
05 Kolgruvor
06 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas
07 Metallmalmsgruvor
08 Annan industri för mineralutvinning
09 Serviceföretag till utvinning

C Tillverkningsindustri
10 Livsmedelsindustri
11 Dryckesvaruindustri
12 Tobaksindustri
13 Textilindustri
14 Beklädnadsindustri
15 Industri för läder och lädervaror
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d.
utom möbler
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri

19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
20 Kemisk industri
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22 Gummi- och plastvaruindustri
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 Stål- och metallverk
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik
27 Industri för elapparatur
28 Övrig maskinindustri
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Annan transportmedelsindustri
31 Möbelindustri
32 Annan tillverkningsindustri
33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för
maskiner och apparater

D El-, gas- och värmeverk
35 El-, gas- och värmeverk

E Vattenverk; reningsverk o.d.,
avfallsanläggningar
36 Vattenverk
37 Reningsverk
38 Avfallshanteringsanläggningar;
återvinningsanläggningar
39 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och
vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

F Byggindustri
41 Byggentreprenörer
42 Anläggningsentreprenörer
43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

G Handel; serviceverkstäder för
motorfordon och motorcyklar
45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och
motorcyklar
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

H Transport- och magasineringsföretag
49 Landtransportföretag; rörtransportföretag
50 Rederier
51 Flygbolag
52 Magasin och serviceföretag till transport
53 Post- och kurirföretag

I Hotell och restauranger
55 Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser
m.m.
56 Restauranger, cateringföretag, barer och pubar

J Informations- och
kommunikationsföretag
58 Förlag
59 Film-, video och TV-programföretag,
ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare

60 Radio- och TV-bolag
61Telekommunikationsbolag
62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.63
Informationstjänstföretag

K Kreditinstitut och försäkringsbolag
64 Banker och andra kreditinstitut
65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder
66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet

L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
68 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

M Företag inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
69Juridiska och ekonomiska konsultbyråer
70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och
kommunikation samt företags organisation
71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska
provnings- och analysföretag
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner
73 Reklam- och marknadsföringsbyråer;
marknadsundersökningsbyråer o.d.
74 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik
75 Veterinärkliniker

N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77 Uthyrningsfirmor
78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag,
personaluthyrningsföretag o.d.
79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer
80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst,
detektivbyråer
81 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll
av grönytor
82 Kontors- och andra företagstjänstföretag

R Enheter för kultur, nöje och fritid
90 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt
underhållningsverksamhet
91 Bibliotek, arkiv och museer m.m.
92 Spel- och vadhållningsföretag
93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar

S Andra serviceföretag
94 Intresseorganisationer och religiösa samfund
95 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och
personliga artiklar
96 Andra konsumenttjänstföretag

O Civila myndigheter och försvaret
84 Civila myndigheter och försvaret

P Utbildningsväsendet
85 Utbildningsväsendet

Q Enheter för vård och omsorg,
socialtjänst
86 Enheter för hälso- och sjukvård
8 Vårdhem och bostäder med omsorg
88 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor

T Förvärvsarbete i hushåll;
Hushållsproducenter av diverse varor
och tjänster för eget bruk
97 Förvärvsarbete i hushåll
98 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk

U Internationella organisationer,
utländska ambassader o.d.
99 Internationella organisationer, utländska ambassader
o.d.

