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Förord 

Denna årsbok innehåller dels en beskrivning av den årliga industristatistikens 
innehåll, uppläggning, definitioner etc, dels statistiska sammanställningar 
över industrins produktion, sysselsättning, el- och bränsleförbrukning m m, 
fördelade på branschgrupper. 

Årsboken publiceras normalt i två delar. Del 1, som härmed föreligger, 
omfattar främst branschfördelade uppgifter. 

I del 2 har tidigare publicerats uppgifter om produktion av olika varor 
med fördelning enligt CCC-nomenklaturen. Till 1988 års industristatistik 
infördes den, internationellt baserade, varuklassificeringen HS (Harmonized 
System). Införandet av den nya standarden har inneburit stora svårigheter 
inte minst för uppgiftslämnarna och de uppgifter om produktionen som 
lämnats till SCB har visat sig vara mycket osäkra. Beslut har därför fattats 
inom SCB att inte nu publicera uppgifter om varuproduktionen avseende 
1988 (del 2), utan i stället avvakta 1989 års uppgifter och om möjligt publi
cera båda åren samtidigt. 

I samband med 1986 års statistik genomfördes en omfattande omläggning 
av statistiken. Förändringarna berörde såväl population som variabler. 
Flertalet variabler som efterfrågats tidigare år ingår även efter omläggningen. 
För Industri 1988 gäller att redovisningens omfattning och principerna för 
sammanställningen av statistiken i allt väsentligt överensstämmer med mot
svarande för tidigare år. De nya variabler som insamlades för första gången 
år 1986, har även i år använts endast för analyser och avstämningar och ingår 
ej i publikationen. Publiceringen av data från industristatistiken kommer 
de närmaste åren att ses över. 

De i Industri del 1 tidigare publicerade uppgifterna om el-, värme- och 
gasverk har utgått. De publiceras hädanefter endast i statistiska meddelan
den, serie E. Detsamma gäller vissa uppgifter om industrins investeringar 
samt lager, vilka redovisas i statistiska meddelanden, serie F resp I. 

Redovisningen av data med fördelning på näringsgren lämnas i enlighet 
med svensk standard för näringsgrensindelning (SNI). Denna nomenklatur 
bygger på den internationella standarden ISIC, 1968 års reviderade upplaga. 

Avdelningsdirektör Lars Berglund har svarat för utarbetandet av publika
tionen. 

Har Ni synpunkter på industristatistikens uppläggning eller vill veta mera 
om undersökningen, kan Ni ringa 08 - 783 40 09. 

Stockholm i september 1990 

STEN JOHANSSON 

Leif Sundberg 
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Summary 

Manufacturing 1988 
The report is normally published in two parts. The present part (part 1) 
deals with data by industry (number of establishments, value of output and 
value added, cost data, employment data, consumtion of raw materiels, ca
pital and capital formation etc). Quantity and cost of raw materials consu
med is published only for a few groups (Manufacture of wood and wood 
products, including furniture, SNI 33, and Manufacture of pulp, paper and 
paperboard, SNI 3411). 

A new classification of commodities, the so called Harmonized System 
(HS), is used from the 1988 industrial statistics. However several problems 
according to use of HS have come up, which make quality of the results 
most uncertain. As a conseqvence of this, part 2 — production data by 
commodities — is not being published for this year. 

Manufacturing 1988 includes major division 2. Mining and Quarrying 
(except sand and clay pits) and major division 3. Manufacturing (except 
publishing not in connection with printing). 

In principle all data regarding other major divisions than 2 and 3 are exc
luded from this report. 

The statistical unit is the establishment. For establishments which com
bine production and reselling of goods in the same condition as purchased, 
only the former activity is included. 

Irrespective of size, all establishments (except peat) classified in major di
vision 2 are included in the annual statistics. Most data regarding major 
division 3 pertain to establishments with 5 persons or more engaged on an 
average for the recording year. 

Data are based upon direct returns from producers. 

Industrial classification and commodity classification 
The Swedish standard for classification of economic activities is identical 
with the ISIC 1968 up to and including the four digit level and has in addi
tion a two digit national subclassification. The standard has been used in the 
statistics from 1968. 

In earlier reports the establishments were classified according to a national 
nomenclature which in outline dates back to 1913. In 1952 this nomenclatur 
was rearrenged in order to make it more adaptable to the ISIC. 

The establishments are classified according to the composition of pro
duction measured by sales of the output of different commodities. 

Items of data 
Structural data. In table 1 in the table section some principal data are given 
for different industries grouped according to the national industrial classifi
cation. The distribution according to size of the establishments is reported 
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in table 2. The number of persons yearly engaged is used as criterion of size. 
The geographical distribution is reported in table 3. The distribution 
according to type of legal organization is reported in table B in the text sec
tion. Stateowned establishments are included in joint stock companies even 
if the state holds the majority of shares. 

Cost of production. Cost of raw materials, wrapping materials, fuels, el
ectric energy, hired transports, salaries and wages are reported in table 4. A 
detailed distribution of the fuels costs upon different types of fuels is made 
in table 7:2. 

Employment. Table 5 and 6 deal with persons engaged, including owners 
and salaried employees (table 5) and wage-earners (table 6). 

Consumption. The consumption of certain kinds of raw materials is set 
out in table 8 and the consumption of fuels and electricity in table 7:1. From 
this year table 8 contains figures only for the SNI-groups 33 and 3411. The 
consumption of fuels for thermal power is excluded in table 7:1 and 7:2. 

Volume index of production. The volume index of production is published 
in table 9. In the same table data on labour productivity are included. Two 
different measures have been used; output per man year (including owners 
and all employed personnel but excluding home workers) and output per 
hour worked by operatives. Data are presented in index form with the base 
year 1980 and by annual percentage changes. 
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Swedish-English Vocabulary 

abonnemang 
aggregat 
aktiebolag 
andra, annan 
andra slag 
anläggning tillförda 

smörjmedel och andra 
förbrukningsmaterial 

annan drivkraft 
annan tillverkningsindustri 
annat bolag, stiftelse e d 
antal 
använd drivkraft 
användning 
arbetarpersonal 
arbetsledare 
arbetslöner till hemarbetare 
arbetsställe 
arbetstimmar 
avfallslutar 

(bränslevärde i oljeton) 
avlopps-, renings- och renhåll

ningsverk 
avläsare och uppbördsmän 

bank- och försäkringsverksamhet 
bensin 
benämning 
beräknat värde av ej försäkrade 

tillgångar 
bilar 
bortlämnade lönearbeten 

bostadsuppvärmning 
bostäder m m för personalen 
brandförsäkringsvärde 
bruttoleveranser 
bruttoproduktion 
bruttoproduktion uppmätt vid 

generatorerna 
bränsle 
bränsle och drivmedel 
bränslebaserad 
bränsleförbrukning 
byggnads- och anläggnings

verksamhet 

Cementfabriker 

deltidsanställda 
deltidsanställning 
detaljhandel 
dieselbrännolja 
direktleveranser 

subscription 
generating set 
limited company 
other 
other types 
consumed lubricants and other 

consumption commodieties 

other primne movers 
other manufacturing industries 
other private undertakings 
number 
motive power 
use 
wage-earners 
supervisors 
payments to home workers 
establishment 
working hours 
sulphate and sulphite lye (corre

sponding tons of oil = 10 Gcal) 
sanitary services (IS1C group 

92 001, 92 002) 
meter-checkers and rate collectors 

banks and insurance 
gasoline 
title of category 
estimated value of uninsured 

assets 
passenger cars and trucks 
cost of contract and commision 

work done at other factories 
residence space heating 
residence etc. for employees 
insured value 
gross deliveries 
gross production 
gross production measured at 

generators 
fuel 
fuels 
based upon fuels 
consumption of fuels 
building and construction 

(1S1C division 5) 

manufacture of cement 

part-time staff 
part-time employment 
retail trade 
diesel oil 
live deliveries 

distributionsföretag 
driftdugligt skick 
därav 

effekt 
egen, egna 
egenförbrukning för kraft-

stationsdnft 
egenförbrukning inom elverk 

egna anläggningar 
egna transportmedel 
ej 
ekonomisk förening 
elbaserad 
eldningsolja 
eldningsolja nr 1 
eldningsolja 2, 3, 4, 5 
elektrisk 
elektriska motorer 
elektroindustri 

elenergi 
elförbrukning 

elinstallation 
elkemisk industri 
elleveranser 
elmontörer och linjearbelare 
elomräde 
elpannor 
elleknisk industri 

elverk 
elvärme 
energiskatt 
enskild person 
enskilda Hushåll 
ersättning för tjänster 

familjemedlemmar utan lön 
fastighetsförvaltning 
ferrolegeringsverk 
fjärrvärme 
flerbostadshus 
fotogen 
frikraft, ersättningskraft o d 
fritidsbostäder 
fysisk person 
färdigvaror 
för jämförelse bakåt 
för jämförelse framåt 
förbrukare 

distribution enterprises 
in working order 
of which 

capacity 
own 
own consumption in generation 

of electric energy 
consumption of electricity 

services (ISIC group 4101) 
own establishments 
own means of transportation 
not 
economic association 
based upon electricity 
heating oil 
domestic fuel oil 
(Heavy) fuel oil 
electric 
electric motora 
manufacture of electrical 

machinery etc 
electric energy 
consumption of electric 

energy 
electric installations 
electro-chemical industries 
electric deliveries 
electricians and linesmen 
electricity district 
electric steam boilers 
manufacture of electric 

machinery, apparatus etc. 
electricity services 
electric space heating 
energy taxes 
private person 
private households 
receipts for industrial works 

done for others 

unpaid family workers 
real-estate administration 
ferro-olloys industries 
district heating 
multi-family houses 
kerosene 
production shares 
leisure-houses 
private person 
finished goods 
for comparison backwords 
for comparison forwards 
consumers 
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förbrukarkategori 
förbrukning 
förbrukningsmaterial 
förbränningsmotor 
företagsledare 
förluster fram till leverans

punkten 
försaid 
försäljningspersonal 
försäljningsvärde av varor som 

inköpts och återförsalts utan 
att ha bearbetats 

förvaltningspersonal 
förädlingsvärde 

gas- och värmeverk 

gasol 
gasturbin 
gatu- och vägbelysning 
generatoreffekt 
generatorer 
gruvor 

halvfabrikat 
handel 
hela riket 
hetvatten 
hushåll 
hälso- och åldringsvård 

högspänningsleveranser 

index 
industrianläggningar 

industribyggnader och andra 
driftanläggningar 

industriella 
industriella mottrycks-

anläggningar 
industrigrupper 
inköpt 
intjänad bruttoersättning 
intäkter 
investeringar 

jord- och stenvaruindustri 

jordbruk, skogsbruk o d jämte 
anslutna hushåll 

järnmalmsgruvor 
järn-, stål- och metallverk 
järnvägar, spårvägar och buss

trafik 

kastved, langved, brännved 
koks och koksbrikelter 

koksugnsgas 
kollektivleveranser 
kommun 
kondens 
konsumentgrupp 
kontor 
kontorspersonal 

consumption sector 
consumption 
aricles of consumption 
combustion engine 
manager 
distribution losses up to the 

point of delivery 
sold 
sales staff 
sales value of goods shipped in 

the same condition as received 

salaried employees 
value added 

gas works and heating plants 
(ISIC groups 4102 and 4103) 

lignefield petroleumgas 
gas turbine 
street and road lighting 
capacity of generators 
generators 
mining 

semi-manufactures 
commerce 
Sweden 
hot water 
households 
public health, hospitals and 

homes for the aged 
high voltage deliveries 

index 
mining and manufacturing 

establishments 
buildings and other 

constructions 
mining and manufacturing 
backpressure power plants of 

industrial selfproducers 
industry groups 
bought 
gross receipts 
receipts 
investments 

manufacture on non-metallic 
mineral products, except pro
ducts of åpetroleus and coal 

agriculture, forestry etc. 
(ISIC division 1 incl. 
farming households) 

iron ore mines 
basic metal industries (ISIC37) 
land transport (exkl. street and 

road lighting (ISIC71I) 

fuel wood 
coke and semi-coke of coal, 

of lignite or of peat 
gas from coke-ovens 
collective deliveries 
municipality 
condensing steam power 
group of consumers 
offices 
clerial personnel 

kostnader 
kraftförsörjning 
kraftslag 
kraftstation 
kraftstationsdrift 
kraftvärmeverk 

kvantitet 
kvantitetsgrund 
kvinnor 
kärn 
kärnbränsle 
kärnkraft 

lager 
lagerställning 
lager volymförändring 
lejda transporter 
leveranser 
leveranser fördelade pä 

mottagarekategorier 
leveranser inom branschen 

livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

lysgas 
lågspänningsleveranser 
lägenheter 
län 
löner 

mark värme 
maskinaggregat 
maskinister 
masugnsgas 
mekaniska verkstäder 
med 
med fördelning efter 
mottagare 
mottagen 
mottryck 
mottrycksanläggning 
män 

nettoutbyte med andra el-
områden 

näringsgren 
näringsgrupp 
näringsområde 

o d 
offentlig förvaltning 
omsättning 

partihandel 
per arbetare 
per sysselsatt 
permanenta bostäder 
personal 
procentuell fördelning 
procentuell förändring 
producerad 
produktion 
produktionsvolymindex 

produktionsvärde 
pumpning 

costs 
electric power supply 
type of power 
power station 
operation of power stations 
thermal power plant for 

combined generationof 
electric energy and heat 

quantity 
quantity unit 
women 
nuclear 
neclear fuel 
nuclear power 

stores 
size of stocks 
changes in stocks 
hired transports 
deliveries 
deliveries divided according to 

groups of consumers 
deliveries to electricity services 

(ISIC groups 4101) 
manufacture of food, beverages 

and tobacco 
gaswork gas 
low voltage deliveries 
dwellings 
county 
wages and salaries 

ground heating 
generating set 
engine-men 
gas from blast-furnace plants 
engineering works and foundries 
with 
devided by 
receiver 
recived 
back pressure power 
back pressure power station 
men 

net exchanges with other elec
tricity districts 

industry 
group 
division 

etc. 
public administration 
turnover 

wholesale trade 
per wage-earner 
per person engaged 
permanent dwellings 
personnel 
percentage distribution 
percentage change 
produced 
production 
volume index of industrial 

production 
value of industrial production 
pumping 
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redovisningsgrund 
reparationer och andra arbeten 
råvaror m m 

saluvärde 
sammanlagt 
samtliga 
skatter 
skär- och gängoljor 
slutliga förbrukare 
småhus 
småindustri och hantverk 
smörjfetter 
smörjmedel 
smörjoljor 
sopor 
specialiceringsgrad 
st 
stad 
stadsgas 
stamnätsförluster 

staten 
stationer ej igång under året 
stenkol 
storleksklass 
summa 
summa omsättning 
sysselsatta med 

teknisk 
till 
tillfällig kraft 
tillförsel 
timmar 
tjänstemannapersona! 
torv 
total 
totalt tillgänglig elenergi 
transformatoroljor 
transitering 
träbränsle 
träindustri 
träkol 
turbin 
täckningsgrad 

unit 
repairs and other work 
raw materials etc. 

sales value 
total 
all kind off 
taxes 
cutting oils 
final consumers 
one- and two-family houses 
handicrafts and small industrie 
lubricating greases 
lubricants 
lubricating oils 
garbage 
specialization ratio 
pieces 
town 
gas work gas 
transmission losses on the trur 

network 
government undertakings 
power stations not in operatioi 
coal 
size group 
total 
total turnover 
occupied with 

technical 
to 
temporary power 
supply 
hours 
salaried employees 
peat 
total 
total supply of electric energy 
transformer oils 
transmission (of power) 
wood waste 
wood industry 
charcoal 
turbine 
coverage ratio 

underhålls- och reparations
arbeten 

undervisning och forskning 
uppvärmning 
utan 
utomstående 
utrustning 

varor i arbete 
vattenkraft 
vattenkraftstation 
vattenturbin 
vattenverk 
verk 
verkningsgrad 
vissa 
värde 
värde av vissa tillgångar 
värme 
värmeförluster 
värmekraft 
värmekraftstation 
värmeproduktion 
värmeverk 

ånga 
ångkraftverk 
ångmaskin 
ångturbin 
år 
åt 

ägare 
ägare med huvudsaklig syssel

sättning inom industrin 
ändamål 

över 
överföringsförluster 
överskottsänga från industrier 
övriga 
övriga kommunikationer 
övriga tjänster 
övrig samhällsservice 

maintenance and repair 

education and research 
heating 
without 
other persons and undertakings 
equipment 

work in process 
hydro power 
hydro-electric power station 
hydraulic turbine 
water works (IS1C group 42) 
works 
efficiency 
certain 
value 
value of specific assets 
heat 
thermal losses 
thermal power 
thermal power station 
generation of heat 
district heating plants 

steam 
steam power stations 
steam engine 
steam turbine 
year 
for 

owners 
working proprietors 

purposes 

more 
transmission losses 
industrial surplus heat 
other 
other communications 
other services 
other public services (churches, 

libraries) 
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1 Industristatistikens disposition 

1.1 UTFORMNING AV INDUSTRI 1988 

1.1.1 Publikationen Industri 1988 
Publikationen Industri har hittills utkommit årligen i två 
delar. Del 1 har omfattat tabeller med branschfördelade 
och regionalt fördelade data, råvarutabell, tabeller rö
rande el-, gas- och värmeverk samt tabeller avseende 
produktionsvolymindex och investeringar. 

I del 2 har redovisats tabeller rörande produktionen 
av varor och tjänster med fördelning efter dels 
CCC-nomenklaturen (tidigare kallad Brysselnomenkla
turen) dels SITC, Revision 2. I tabellen med data för
delade efter CCC-nomenklaturen har lämnats uppgifter 
för de tre senaste åren. Redovisningen av de SITC-för-
delade uppgifterna har omfattat förutom produktions
data även uppgifter avseende införsel och utförsel. 

Till 1988 års statistikomgång har en ny internationell 
varuklassificering införts i industristatistiken. Den gamla 
CCC-nomenklaturen har ersatts av den nya internatio
nella sk HS-nomenklaturen (Harmonized System). 
Förändringen mellan CCC och HS är betydande. 
Varuposter i den gamla nomenklaturen har splittrats el
ler slagits samman i stor utsträckning. Nya produkter 
har definierats och sammantaget har antalet redovisade 
varor ökat kraftigt. 

Denna förändring har medfört stora problem för 
uppgiftslämnarna att korrekt kunna fördela och redovisa 
sin produktion på varorna. Kvaliteten i resultaten är 
därför mycket osäker. Som en följd härav har inom SCB 
beslutats att inte publicera Industri 1988, del 2. Upp
gifter finns dock framtagna och kan beställas från SCB, 
telefon 08 - 7 8 3 40 09. 

Enligt föreliggande planer skall publicering ske avse
ende varuproduktionen för årgång —89. Målsättningen 
är att då samtidigt redovisa 1988 års statistik över pro
duktionen fördelad på varor. 

1.1.2 Industriberättelsens disposition 
Föreliggande berättelse är uppdelad på en text- och en 
tabellavdelning. I textavdelningen lämnas en allmän re
dogörelse för statistikens omfattning och uppbyggnad, 
definitioner, infordringsförfarande och dylikt. Vidare ges 
(i Kap 3 resp 4) vissa kommenterer till tabellerna samt 
redovisas en del specialsammanställningar över resul
taten. I kapitel 5 presenteras den närmgsgrensmdelning 
som sedan Industri 1968 tillämpas i statistiken (SNI). 
Sammanställningen omfattar endast de näringar som 
ingår i industristatistiken. Tabellavdelningen omfattar 
tabellerna 1—9. Av dessa utgör de tre första strukturta
beller med data fördelade bland annat efter storleks-
grupp och län. I de övriga tabellerna redovisas olika slag 
av inputdata som produktionskostnader (tabell 4), per
sonal (tabellerna 5 och 6) samt förbrukning av bränsle 
och elenergi (tabell 7). Råvaruredovisningen (tabell 8) 
har i år, liksom förra året, begränsats till branscherna 
Trävaruindustri och Massa- och pappersindustri (SNI 
33 resp 3411). Kommentarer till tabellerna 1—8 lämnas 
i kapitel 3 i textavdelningen. 

Kapitel 4 behandlar produktionsvolymindex. Index
beräkningarna av industriproduktionens volymutveck
ling samt förändringarna i produktionsvolymen per sys
selsatt person och per arbetstimme redovisas i tabell 9 
(tidigare tabell 20). Uppgifterna omfattar åren 
1987-1988. Basåret för beräkningarna är 1980. 

I tidigare publikationer av Industri, del 1 har redovi
sats uppgifter rörande el-, gas- och värmeverk inom 
näring 4. Dessa tabeller redovisas nu inte längre här, 
utan i stället i serien statistiska meddelanden, nr E 11 
SM 9001 (el- och värmeverken) resp E 32 SM 8901 
(gasverken). Vidare har tidigare publicerats tabeller över 
industrins investeringar resp lager. Dessa har likaledes 
utgått och publiceras i statistiska meddelanden nr F 13 
SM 8902 (investeringsstatistik) resp I 10 SM 89-90 
(lagerstatistik). 
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2 Översikt över industristatistikens innehåll och uppläggning. 

2.1 INDUSTRISEKTORN 

2.1.1 Internationella rekommendationer 
År 1968 fastställdes en reviderad utgåva av FNs inter
nationella näringsgrensindelning, International Standard 
Industrial Classification (ISIC 68). Näringarna enligt 
denna standard är: 

1. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
2. Gruvor och mineralbrott 
3. Tillverkningsindustri 
4. El-, gas-, värme- och vattenverk 
5. Byggnadsindustri 
6. Varuhandel, restaurang- och hotellrörelse 
7. Samfärdsel, post- och televerk 
8. Banker och försäkringsinstitut, fastighetsförvalt

ning, uppdragsverksamhet 
9. Offentlig förvaltning och andra tjänster 

Enligt de rekommendationer rörande industristatistik 
som fastställts av FN utgör industrisektorn summan av 
näringarna 2, 3 och 4 i ovanstående fördelning, dvs 
brytning, tillverkning och ledningsbunden energi- och 
vattenförsörjning. Näring 5 (Byggnadsindustri) anses till 
skillnad mot vad som gällde i tidigare rekommenda
tioner, inte i statistiskt hänseende höra hemma inom 
industrisektorn. Fr o m årgång — 88 omfattar industri
statistiken i Sverige endast näringarna 2 och 3. 

Enligt ISIC 68 har industrisektorn, dvs näringarna 2, 
3 och 4, något mindre omfattning än enligt tidigare ver
sioner av ISIC (från 1948 och 1958). Den viktigaste 
skillnaden är att bilreparationer och andra reparationer 
huvudsakligen åt hushållssektorn inte längre räknas till 
denna sektor. 

Återverkningarna på den svenska statistiken av dessa 
ändringar berörs i avsnitt 2.1.2. 

Vid avgränsning av industrisektorn fästes i de inter
nationella rekommendationerna inget avseende vid rör
elseenhetens storlek, ägareförhållanden eller juridiska 
form. En förutsättning är endast att rörelsen inte helt 
och hållet utgöres av hemarbete. Det anses dock rimligt 
att i årlig statistik eller kortperiodisk statistik utesluta 

företagsamhet i ringa skala, förutsatt dock att redovis
ningen totalt omfattar minst 90 procent av den totala 
produktionen. 

2.1.2 Industrisektorn i svensk industristatistik 
Populationen i den årliga svenska industristatistiken 
ansluter sig i det väsentliga till definitionen i den inter
nationella standarden. I populationen ingår följande 
näringar: 

2. Gruvor och mineralbrott 
3. Tillverkningsindustri 

När det gäller näring 4 publiceras nu (fr o m årgång 
1988) inte längre resultaten i denna berättelse. Detta 
görs framför allt för att undvika att samma uppgifter i 
onödan publiceras i olika publikationer. De resultat som 
således tidigare publicerades i kapitel 4 till Industri del 
1, redovisas nu i E 11 SM 9001 (el- och värmeverken) 
resp E 32 SM 8901 (gasverken). 

Fr o m Industri 1968 tillämpas vid branschredovis
ningen den år 1969 fastställda Svensk standard för när
ingsgrensindelning (SNI) som är direkt knuten till ISIC 
1968 (se 2.4.1 resp kapitel 5) 

Genom anknytningen till den internationella no
menklaturen utgick fr o m 1968 års industristatistik vissa 
aktiviteter, vilka tidigare ingått i statistiken. För närmare 
redogörelse om detta hänvisas till Industri 1968. 

Inom följande näringsgrenar ingår alla arbetsställen i 
industristatistiken oavsett storlek inklusive sådana ar
betsställen som drivs av ägaren ensamt. (Koderna inom 
parentes hänvisar till näringsgrensförteckningen i tabel
lavdelningen.) 

Gruvor och mineralbrott (näring 2) utom torv
brytning och framställning av torvprodukter 
Mjölkförädlingsindustri (31121) 
Stärkelseindustri (31211) 
Spritdrycksindustri (3131) 

Inom övriga näringsgrenar i näring 2 och 3 ingår, lik
som i tidigare berättelser endast arbetsställen med i ge-
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nomsnitt minst 5 sysselsatta i industriell verksamhet 
under året. 

Liksom i tidigare berättelser saknas i den svenska 
statistiken några få aktiviteter som enligt gällande inter
nationella rekommendationer är hänförliga till indu
strisektorn. De viktigaste bland dessa är 

Grus- och sandtag 
Tillverkning av krossad sten utan anslutning till 
brytning (t ex makadamtillverkning av schaktsten) 
Bokförlagsverksamhet 
Fartygsupphuggerier 
Isupptagning 

Vid skyddade verkstäder och inom kriminalvården 
utföres en icke obetydlig industriell verksamhet. Denna 
har inte tidigare medtagits i industristatistiken. Sedan år 
1982 lämnas nu en översiktlig redovisning rörande 
skyddade verkstäder i avsnitt 2.6. 

2.2 OMLÄGGNING AV STATISTIKEN 

De i denna publikation redovisade uppgifterna är sam
manställda enligt samma principer som tidigare år med 
i stort sett samma population och med samma variabe
linnehåll. 

Till 1986 års statistik genomfördes en omfattande 
omläggning av statistiken. Förändringarna berörde såväl 
population som variabler. En redogörelse för denna 
omläggning lämnas i Industri 1986, del 1. 

Syftet med omläggningen har varit att söka erhålla en 
bättre överensstämmelse mellan funktionell och institu
tionell statistik vid SCB (industristatistiken resp finans
statistiken). Omläggningen syftar också till att ge ett 
säkrare underlag för beräkning av nationalräkenskap
erna. Detta åstadkoms bl a genom att omfattningen av 
de s k industrinära tjänsterna kommer att kunna belysas 
statistiskt, vilket hittills inte varit möjligt. 

Även om flertalet av de variabler som nu efterfrågas 
på blanketterna är oförändrade i förhållande till tidigare 
år kan omläggningen ha påverkat innehållet i de här 
publicerade variablerna. T ex kan kostnaderna för el
energi, bränsle och transporter även innefatta kostnader 
som avser annan verksamhet än industri. I de fall för
ändringarna av innehållet för en enskild uppgiftslämnare 
varit särskilt märkbar har dennes redovisade uppgifter 
justerats för att ge en rimlig konsistens jämfört med 
uppgiftslämnarens redovisning för tidigare år. 

2.3 ARBETSSTÄLLET 

Arbetsstället är den enhet i industristatistiken för vilken 
uppgifter insamlas och redovisas angående saluvärde, 
förädlingsvärde, kostnader, personal m m. Valet av 
denna produktionsenhet följer internationella rekom
mendationer. Samma enhet används såväl vid upp-
giftslämnarnas rapportering som vid redovisningen av 
de statistiska resultaten i berättelsen. 

Arbetsstället definieras som en lokalt fristående pro
duktionsenhet, vid vilken inom ramen för ett enda 
företag bedrives ett enda slag av verksamhet inom i regel 
en enda definierad bransch eller vissa definierade kom
binationer av skilda verksamheter. Om ett företag på 
samma plats driver rörelse, som omfattar flera olika ak-
tiviter, kan företaget således anmodas att lämna separata 
uppgifter för varje aktivitet för sig under förutsättning 
att aktiviteterna enligt den angivna standarden är från 
varandra avvikande och under förutsättning att tillräck
ligt underlag finns för en tillfredsställande redovisning. 
Varje sådan separat redovisad aktivitet anses som ett 
arbetsställe. 

Vissa kombinationer av aktiviteter föranleder alltid 
den ovan nämnda uppdelningen. Dit hör främst kom
binationer av aktiviteter, som i standarden är hänförliga 
till skilda ensiffernivåer (näringar). Exempel på sådana 
kombinationer är: 

Tillverkning i kombination med försäljning av 
främmande produkter (ej av egen tillverkning) 
Tillverkning i kombination med åkerirörelse i större 
omfattning 
Järnmalmsbrytning (inkl sintring) i kombination 
med stålframställning 
Malmbrytning i kombination med maskinrepara
tioner 
Kalkstensbrytning i anslutning till Cementfabriker 
Tillverkning eller brytning i kombination med alst
ring av elektrisk energi 

Beträffande den ovannämnda kombinationen med 
handel bör nämnas att handel i betydelsen återförsälj-
ning inte medräknas i industristatistiken utom i tabell 
A. 

Även i vissa fall av branschkombinationer på lägre 
nivå i standarden fördelas den lokala enheten som regel 
på flera arbetsställen t ex 
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Garveri i anslutning till skofabriker o d 
Träfibertillverkning (wallboardfabrik) i anslutning 
till sågverk, massafabrik o d 
Glasstillverkning i anslutning till mejeri 
Klor-alkalifabrik i anslutning till massafabrik 
Syrgasverk i anslutning till järn- och stålverk 
Koksverk i anslutning till järn- och stålverk 

Beträffande övriga kombinationer gäller att om en 
kombination är relativt vanlig eller om företagen i regel 
saknar underlag för en uppdelning, fördelas den lokala 
enheten icke på skilda arbetsställen. Bland vanliga 
branschkombinationer vid ett arbetsställe kan följande 
nämnas: 

Stålframställning i kombination med järnmanufak
tur eller verkstadsrörelse 
Manufaktur- eller mekanisk verkstad i kombination 
med gjuteri 
Sågverk i kombination med snickeri- eller möbel
tillverkning 
Pappersbruk i kombination med massatillverkning 
Pappersbruk i kombination med vidare bearbetning 
till pappersvaror 
Tryckeri i kombination med bokbinderi 
Slakteri i kombination med charkuteri- och kött-
konservlillverkning 
Fiskkonservfabrik i kombination med grönsaks
konservfabrik 
Spinneri i kombination med väveri 
Väveri i kombination med beredningsverk 

Ett arbetsställe kan alltså vid sidan av den primära 
aktiviteten innefatta sekundära aktiviteter, som egent
ligen hör hemma i andra näringsgrenar. 

I de flesta fall sammanfaller arbetsställe med lokal 
enhet (verksamhetsställe). I regel sammanfaller också 
arbetsställe och företag, dvs de flesta företag bedriver 
rörelse endast inom en lokal enhet och inom endast en 
näringsgren eller vanligt förekommande kombination av 
näringsgrenar. 

Arbetsstället omfattar inte bara direkta produktions
aktiviteter, utan också indirekta aktiviteter eller hjälp-
aktiviteter som är lokalt knutna till detta. Sådana indi
rekta aktiviteter är t ex administration, konstruktionsar
bete, lagerarbete, marknadsföring och försäljning av de 
egna tillverkningarna, underhåll och service på den egna 
produktionsapparaten etc. Det bör särskilt observeras 
att försäljning i parti (men ej i detalj) av de egna till
verkningarna ingår bland de i arbetsställets verksamhet 
medtagna hjälpaktiviteterna till skillnad från återförsälj-
ning (se ovan). 

Om hjälpaktiviteter utföres vid en från huvudaktivi
teten lokalt avskild enhet gäller följande. 

En reparationsavdelning som är lokalt fristående och 
betjänar flera arbetsställen, utskiljes i regel som eget ar
betsställe och klassificeras såsom reparationsverkstad. 
Detta tillämpas särskilt för verkstäder med mera om
fattande verkstadsutrustning, som kan möjliggöra arbe
ten även åt utomstående under vissa tider. 

Det bör framhållas, att maskinreparationsverkstäder, 
knutna till andra sektorer än industri, t ex reparations
verkstäder vid flygföretag, militäranläggningar m m ingår 
i industristatiken som särskilda arbetsställen. Detta gäl
ler dock ej för bilreparationsverkstäder. 

Fristående huvudkontor, som betjänar flera arbets
ställen och icke är beläget i anslutning till något av dem, 
ingår i regel i statistiken. Om de från huvudkontoret 
administrerade arbetsställena tillhör skilda branscher 
klassificeras huvudkontoret efter mestkriteriet, dvs till 
den bransch som har det största sammanlagda avsalu-
värdet. Personalen m m redovisas på den ort, där kon
toret är beläget. Principiellt räknas huvudkontoren icke 
som arbetsställen, eftersom produktion av varor och 
tjänster för utomstående icke förekommer. 

Forskningslaboratorier knutna till industrin redovisas 
på samma sätt som huvudkontor. 

Fristående försäljningskontor ingår däremot icke i 
denna berättelse utan anses tillhöra parti- eller detalj
handel. I många fall föreligger svårigheter att avgöra om 
ett fristående kontor är att betrakta som huvudkontor 
eller försäljningskontor. Kontor, som till väsentlig del 
har administrativa uppgifter, räknas i regel som huvud
kontor. 

Betydande problem vid redovisningen har uppkom
mit genom den allt vanligare förekomsten av arbets
ställen, som utför moment inom produktionen men är 
underordnade ett annat större arbetsställe. Sådana ar
betsställen (filialarbetsställen) framställer oftast icke en 
slutlig produkt, och något bokfört saluvärde av pro
duktionen finns därför icke. Inte heller finns särskilda 
uppgifter om de olika slagen av kostnader. Dylika ar
betsställen förekommer främst inom verkstadsindustrin, 
textil-och beklädnadsindustrin samt livsmedelsindustrin. 
För dessa arbetsställen ingår därför i statistiken uppgift
erna om produktion, saluvärde och kostnader i mot
svarande uppgifter för huvudarbetsstället. Vissa data, 
bl a personal och förbrukning av elenergi redovisas dock 
särskilt för filialarbetsställena. 

Om ett arbetsställe bytt ägare under året utan att 
verksamhetens art väsentligt ändrats sammanförs redo
visningarna från de skilda ägarna och rörelsen räknas 
som ett arbetsställe. 
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2.4 NÄRINGSGRENSKLASSIFICERING AV 
ARBETSSTÄLLEENHETER 

2.4.1 Näringsgrensstandard (SNI) 
Vid klassificering av arbetsställena på näringsgrenar till-
lämpas fr o m Industri 1968 den standard för all eko
nomisk verksamhet (SNI) som fastställdes under 1969. 
En översikt över standarden inom de i industristatistiken 
berörda näringarna återfinns i tabellavdelningen. Stan
darden i sin helhet med kommentarer har publicerats i 
SCBs serie Meddelanden i samordningsfrågor 1969 nr 8 
och 1977 nr 9. 

I presentationen av standarden har näringsgrenarna 
betecknats dels med en primär benämning, dels med en 
sekundär benämning. Den primära benämningen avser 
en aktivitet eller grupper av aktiviteter, medan den se
kundära benämningen åsyftar de enheter som huvud
sakligen bedriver en viss aktivitet. Standarden används i 
industristatistiken för att ange ett arbetsställes huvudak
tivitet men kan även tillämpas på andra enheter t ex 
företag. En näringsgren kommer i detta fall att utgöras 
av alla företag med denna huvudaktivitet. Uppenbar
ligen kommer en näringsgren att få något olika innehåll 
beroende på om den bestämts till alla arbetsställen eller 
alla företag med viss verksamhet som huvudaktivitet. 
De sekundära benämningarna användes genomgående i 
denna berättelse på grund av att de bättre stämmer 
överens med äldre benämningar och oftast är mer lätt
hanterliga än de primära benämningarna. 

Standarden är hierarkiskt uppbyggd i sex nivåer, varje 
nivå motsvaras av en position i näringsgrenskoden. För 
de olika nivåerna har följande benämningar fastställts. 

0 Näringar = ISIC 1968 1-siffernivå 
00 Näringsområden = ISIC 1968 2-siffernivå 
000 Huvudgrupper = ISIC 1968 3-siffernivå 
0000 Grupper = ISIC 1968 4-siffemivå 
00000 Undergrupper = Nationell svensk uppdelning 
000000 Detaljgrupper = Nationell svensk uppdelning 

2.4.2 Den svenska standardens internationella 
anknytning 
De fyra första nivåerna i den svenska standarden sam
manfaller, som framgår av ovanstående, med 1968 års 
version av den internationella näringsgrensstandarden 
(ISIC 68). Det är viktigt att observera att anknytningen 
gäller 1968 års utgåva av den internationella standarden, 
eftersom denna på flera punkter skiljer sig från de tidi
gare versionerna från åren 1948 och 1958. Antalet nivåer 
är nu fyra mot tidigare tre, vilket också medfört att 
koderna inte är jämförbara mellan ISIC 68 och ISIC 58. 

Antalet internationellt fastställda grupper har blivit 
större bl a inom verkstadsområdet. 

Trots den detaljerade uppdelningen i den internatio
nella standarden har det i allmänhet inte erbjudit större 
svårigheter att inordna den svenska industrin i systemet. 
På enstaka håll skulle förbättringar kunna erhållas ge
nom uppdelning av vissa arbetsställeenheter, men så
dana åtgärder har icke vidtagits. På vissa områden är den 
internationella standarden mindre väl anpassad till 
svenska förhållanden. Det gäller bl a brytning av vissa 
mineraliska produkter där många kommersiellt betydel
sefulla mineral och bergarter saknas i den svenska berg
grunden. Den starkt utvecklade svenska byggnads-
snickeriindustrin saknar motsvarighet i de flesta länder 
och det har därför varit svårt att rätt placera denna 
bransch i ISIC 1968. Som redan framhållits i avsnitt 2.1 
finns även vissa aktiviteter, som borde ingå i industri
statistiken men ännu inte införlivats med denna. 

2.4.3 Nationella uppdelningar 
De femte och sjätte nivåerna utgörs av nationella sven
ska uppdelningar, som innebär mera detaljerad redovis
ning än den internationella indelningen. Behovet av 
dessa ytterligare uppdelningar sammanhänger med att 
några industrigrenar har en större betydelse i Norden 
eller i Sverige än i de flesta övriga länder. Sådana exem
pel är bl a tillverkning av trävaror, massa, papper, för
packningar, maskiner, vissa byggnadsmaterial och 
byggnadselement samt tillverkning av kemiska pro
dukter. Den svenska standarden har utarbetats i samråd 
med övriga nordiska länder. 

2.4.4 Klassificeringsmetoder 
Ett arbetsställe kan i allmänhet hänföras till en viss 
näringsgren med utgångspunkt från de produkter som 
framställts vid arbetsstället. Som ett komplement till 
näringsgrensförteckningen har utarbetats en förteckning 
över varor som normalt framställes inom resp närings
grenar. 

Enligt den ideala klassningsprincipen skall ett arbets
ställes branschtillhörighet fastställas med ledning av för
ädlingsvärdet för de framställda produkterna. Detta 
värde går emellertid ej att erhålla för enskilda varor. I 
enstaka fall har emellertid förädlingsvärdet påverkat 
klassificeringen. Som exempel kan nämnas arbetsställen 
vid vilka framställes papper som vid detta arbetsställe 
vidareförädlas till pappersvaror. Dessa arbetsställen 
klassificeras som papper- och pappindustri även om 
större delen av avsaluvärdet utgöres av varor hänförliga 
till någon typ av pappersvaruindustri. 

Klassificeringen av arbetsställen med hänsyn till när
ingsgrenstillhörighet bestäms sålunda i princip av de 
produkter som produceras. Om produktionen är för-
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delad på flera produkter (statistiska nummer) — vilket 
är det normala för ett arbetsställe — vägs varje post med 
sitt saluvärde. Är posterna hänförliga till skilda 
branscher förs arbetsstället till den bransch som har den 
största andelen av det totala saluvärdet för arbetsstället. 
Klassningen sker därvid efter en hierarkisk princip, vil
ket innebär att tillhörigheten bestäms succesivt från 
grövre till finare näringsgrensnivå. Systemet innebär att 
hänsyn endast tas till avsaluposter. Produkter för vidare 
bearbetning inom arbetsstället påverkar som regel där
igenom inte klassificeringen. 

För 1967 och 1968 fastställdes i princip arbetsställets 
näringsgrenstillhörighet helt maskinellt. Mindre föränd
ringar i produktionen mellan de båda åren kunde där
igenom medföra ändrad branschtillhörighet. För att 
förhindra svängningar av detta slag har fr o m 1969 års 
statistik införts en spärr. Innebörden av denna är, att om 
vid strikt klassificering arbetsstället skulle ha bytt 
branschtillhörighet men skillnaden mellan värdena för 
de branschbestämmande varorna understigit 10 procent 
av arbetsställets totala saluvärde så görs ingen ändring 
av arbetsställets tidigare klassificering. 

Som nämnts inledningsvis har fr o m 1988 års stati
stikårgång en ny varuklassificering tagits i bruk. Denna 
avviker i stor utsträckning från den tidigare. Det har i 
många fall medfört svårigheter för uppgiftslämnare att 
korrekt fördela sin tillverkning på olika produkter. 
Kvaliteten i redovisade uppgifter är härigenom osäker. 
Någon bransch(om)klassificering av arbetsställen efter 
produktionen har därför inte ansetts värd att genomföra 
avseende 1988. Följden är att en liten andel arbetsställen 
i denna berättelse redovisas i fel bransch. 

2.4.5 Homogcnitetsmått 
I föreliggande berättelse är kolumnerna för specialiser
ings- och täckningsgrad (Kol 8 resp 9 i tab 1) inte 
ifyllda. Det sammanhänger med osäkerheten i redovi
sade varuproduktionsdata i samband med övergången 
till ny varuklasseficering (se ovan 2.4.4). Målsättningen 
är att dessa värden på nytt skall beräknas för årgång -89. 

Många arbetsställen innefattar aktiviteter hänförliga 
till olika näringsgrenar. Denna branschblandning med
för försämrad precision hos näringsfördelade data i in
dustriberättelsen. Graden av branschblandning har tidi
gare redovisats i tab 1 med två slag av mått nämligen, 
specialiseringsgrad resp täckningsgrad. Det första måttet 
anger hur stor del av saluvärdet för en näringsgren som 
verkligen utgörs av till näringsgrenen hänförliga pro
dukter. Det andra måttet anger hur stor del av hela sa
luvärdet för dessa produkter som faller på de arbets
ställen som klassificerats till branschen. Bägge måtten 
uttrycks i procent. 

2.4.6 Möjligheterna till bakåtjämförelse 
Eftersom industristatistikens data i stor utsträckning 
används i tidsseriesammanhang var det väsentligt att 
sörja för att kontinuiteten inte gick förlorad vid över
gången till den nya branschstandarden i Industri 1968. 
Av denna anledning redovisades uppgifterna för år 1967 
dels med fördelning enligt den tidigare branschnomenk
laturen i Industri 1967, dels med fördelning enligt SNI i 
Industri 1968. Genom jämförelse med motsvarande ta
beller i dessa publikationer kan erfarenhet erhållas för 
beräkning av serier längre tillbaka i tiden. 

2.5 UPPGIFTSLÄMNARE OCH UPPGIFTS
INSAMLING. DATABEHANDLING 

2.5.1 Datainsamling och blanketter 
Industristatistiken bygger på uppgifter från respektive 
tillverkare. Enligt kungl kungörelse den 25 februari 1966 
(nr 37) är varje rörelseidkare skyldig att till statistiska 
centralbyrån lämna uppgifter om sin rörelse. 

I likhet med föregående år har uppgifterna insänts di
rekt till statistiska centralbyrån från uppgiftslämnarna. 

Redovisningen skulle vara statistiska centralbyrån 
tillhanda senast den 31 mars 1989. På grund av att 
företag av olika skäl haft svårigheter att till angiven tid
punkt sammanställa uppgifterna har materialet delvis 
inkommit först under april och maj. Vid utsändning 
och insamling av blanketterna har utnyttjats vissa 
ADB-rutiner. 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2 genomfördes till 
1986 års statistik en omfattande omläggning av indu
stristatistiken beträffande såväl population som innehåll. 
Detta har lett till en betydande omarbetning och omre
digering av det tidigare blankettsystemet. Detta bestod i 
princip av tre blankettyper: Registeruppgift, Huvud
uppgift samt Specialuppgift. De första två blanketterna 
har nu arbetats ihop och ersatts av Huvuduppgift 1 och 
Huvuduppgift 2, varvid Registeruppgiftens frågor för
delats på de båda nya Huvuduppgifterna. 

Huvuduppgift 1 är indelad i 4 huvudavdelningar. Den 
första avser arbetsställets totala rörelseintäkter d v s inte 
bara intäkter från den industriella verksamheten utan 
även intäkter från all annan verksamhet (tjänster av 
skilda slag t ex handel, byggnadsverksamhet). Det tidi
gare begreppet saluvärde av egen produktion har utgått 
från huvuduppgiften och erhålles nu i princip från spe
cialuppgiften genom summering av värdet från produk
tionen av enskilda varor. Den andra huvudavdelningen 
omfattar olika kostnadsposter. Samtliga kostnadsposter 
från tidigare år ingår även nu och har kompletterats med 
uppgifter om arbetsgivareavgifter, köpta underhålls- och 
reparationstjänster, inköpvärde av varor för direktför-
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säljning samt övriga rörelsekostnader. Genom summe
ring av dessa kostnader erhålles arbetsställets totala rör
elsekostnad. De övriga två huvudavdelningarna på Hu
vuduppgift 1 avser lageruppgifter resp uppgifter rörande 
investeringar. Detta slag av variabler har tidigare icke 
omfattats av industristatistiken. Lageruppgifterna skall 
redovisas med fördelning på ingående resp utgående la
ger av dels färdiga produkter tillverkade vid arbetsstället 
dels varor i arbete tillverkade vid arbetsstället. Uppgift
erna rörande investeringar skall anges fördelade på tre 
poster, nämligen investeringar i nyanläggningar samt 
ny-, till- och ombyggnader av arbetsstället, förvärv av 
nya och begagnade maskiner, inventarier och bilar till 
arbetsstället samt försäljning av arbetsställets maskiner, 
inventarier och bilar. 

Huvuduppgift 2 omfattar två avdelningar. I den ena 
efterfrågas sysselsättningsdata och i den andra uppgifter 
rörande förbrukningen av olika slag av energi. I båda 
avsnitten är variabelinnehållet samma som tidigare år. 
Redigeringsmässigt har den förändringen skett att för
brukningen av el lagts in i samma avsnitt som förbruk
ningen av bränsle och drivmedel. 

Specialuppgiftcn är i stort oförändrad. Även om det 
alltjämt är uppgifter rörande produktionen som primärt 
önskas lämnas det fritt för uppgiftslämnaren att redovisa 
antingen produktion eller leveranser av de olika pro
dukterna. Markering skall dock göras efter vilken prin
cip redovisningen lämnats. Några större förändringar i 
redovisningsförfarandet synes dock icke ha skett genom 
denna valmöjlighet. Många redovisade redan tidigare 
leveranser och i andra fall är lagerförändringarna så små 
att uppgifterna rörande produktion eller leveranser är av 
samma storleksordning. 

En omläggning av blankettsystemet och förändring 
av variabelinnehållet orsakar alltid uppgiftslämnaren 
vissa problem. De första åren är osäkerheten vid redo
visningen av de nya variablerna relativt stor. Bl a av 
detta skäl har redovisningen i denna berättelse, Industri 
1988, samma omfattning som tidigare. De nya variabler 
som inhämtats kommer för detta år endast att nyttjas 
för analysändamål och för avstämning mot den finans
iella statistiken. 

2.5.2 Adressregister 
Till grund för distribution av blanketterna ligger ett sär
skilt adressregister. Detta hålles aktuellt genom aviser-
ingar från uppgiftslämnarna i de i Huvuduppgiften in
lagda registerfrågorna, samt genom årlig avstämning 

med det centrala företagsregistret på statistiska central
byrån. 

2.5.3 Bearbetning och databehandling 
För samtliga arbetsställen granskas såväl huvudupp
giften som specialuppgiften manuellt. Efter stansning 
kontrolleras uppgifterna ytterligare, vilket sker genom 
olika rutiner för huvud- resp specialuppgiften. 

Huvuduppgiftens variabler genomgår en maskinell 
uppföljning, främst i form av avstämningar. 

För produktionsuppgifterna på specialuppgiften 
framtages speciella maskinlistor med data för såväl det 
aktuella året som för föregående år. Vidare framtages på 
listorna vissa relativtal för underlättande av gransk
ningen. För varje varuslag och för varje post där såväl 
kvantitet som värde angivits beräknas sålunda pris resp 
inköpsvärde per kvantitetsenhet. Granskningen görs så
väl på detaljnivå som på olika summanivåer. 

Fr o m 1989 års material (och till viss del från slut
skedet av årgång 1988) sker granskningen i ett nytt on
line system, i vilket vissa maskinella kontroller byggts in. 

2.5.4 Redovisningsperiod 
Uppgifterna skall i princip avse kalenderåret. Omkring 
20 procent av antalet redovisningsenheter har emellertid 
ett bokföringsår med annan tidsförläggning. De i be
rättelsen redovisade uppgifterna motsvarar alltså icke 
alltid helt det kalenderår som anges i berättelsen. 

2.6 SAMHALLGRUPPEN 

Som nämnts har industristatistiken tidigare inte omfattat 
den industriella verksamhet som bedrivs vid skyddade 
verkstäder och inom kriminalvården. Då ansvaret för 
skyddat arbete överfördes till Samhällsföretagsgruppen, 
sedemera Samhall, ökade möjligheterna att ge en bild 
av denna verksamhet. Företagsgruppen övertog en 
verksamhet som tidigare varit fördelad på mer än 100 
huvudmän. 

Samhall, består av dels en central stiftelse, dels 24 
regionala företag. Stiftelsen har bildats för att på riksnivå 
sköta finansiering och samordning av verksamheten 
inom företagsgruppen. De regionala företagen finns i 
varje län. Varje företag omfattar flera arbetsställen. I 
följande tablå lämnas en översiktlig sammanställning 
över vissa väsentliga uppgifter som antal arbetsställen, 
sysselsättning, saluvärde och kostnader inom Samhall-
gruppen. 
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Samhall, översikt år 1988 

Arbetsställen 
Tjänstemän 
Arbetare 
Arbetstimmar 
Saluvärde 
Förädlingsvärde 
Kostnader för: 

råvaror 
emballage 
bränsle och drivmedel 
elenergi 
bortlämnade lönearbeten 
lejda transporter 
löner: 

tjänstemän 
arbetare 

De sammanställda uppgifterna baseras på data som 
insamlats från såväl moderföretaget Samhall som från 
vart och ett av de regionala företagen. Redovisningen 
omfattar enbart branschdata. Varudata har uppgifts-

lämnarna stora svårigheter att uppge. Detta beror på att 
tillverkningen till 2/3 utgörs av lego- och underleveran
törsarbeten och endast 1/3 av egna produkter. Vid varje 
arbetsställe är dessutom produktionen mycket diversi-
fierad varför någon branschklassificering av de enskilda 
arbetsställena icke är meningsfull. Av följande sam
manställning ges en uppfattning om företagsgruppens 
fördelning på olika verksamheter. 

Mekanisk 
Möbler 
Elmekanisk 
Grafisk 

Snickeri 
Teko 
Övrigt 

Samhalls kostnader täcks av försäljning och statsbi
drag. Bidragets storlek uppgick budgetåret 1987/88 till 
3 305 Mkr. 

De redovisade uppgifterna för Samhallgruppen är inte 
inräknade i andra tabeller eller sammanställningar i 
denna publikation. 
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3 Kommentar till de lämnade uppgifterna för näringarna gruvor 
och mineralbrott samt tillverkningsindustri 

3.1 STRUKTURFÖRHÅLLANDEN INOM IN
DUSTRIN 

3.1.1 Industrins fördelning på skilda verksamheter 
(branscher) 
I de olika tabellerna lämnas redovisning med fördelning 
efter näringsgren (bransch). Fr o m 1978 går redovis
ningen i samtliga tabeller, utom tabell 3 (2-siffrig SNI) 
ned på detaljgrupp (6-siffrig SNI). Tidigare gällde detta 
icke tabell 4, där uppgifterna endast redovisats på när
ingsgrupp (4-siffrig SNI). 

Tabellernas omfattning vad avser variabler är oför
ändrat jämfört med föregående berättelse. 

3.1.2 Kommentar till tabell 1 
Antal arbetsställen. Begreppet arbetsställe definieras i 
avsnitt 2.3. Fristående huvudkontor räknas icke som 
arbetsställen, och dessa ingår därför icke i uppgifterna i 
kolumn 3. 

Tjänstemän. Definitioner av begreppet tjänstemän m 
m lämnas i avsnitt 3.3. Antalet avser i regel anställda 
tjänstemän den 1 augusti 1988 eller eljest annan tid
punkt då verksamheten var av normal omfattning. 

Arbetare. Beträffande arbetarpersonalen anges me
delantalet sysselsatta personer under den tid verksam
heten pågått under året vid respektive arbetsställen. 
Närmare uppgifter om beräkningssättet lämnas i avsnitt 
3.3. Hemarbetare ingår ej. 

Produktionens saluvärde. Summa saluvärde av pro
duktionen enligt tabell 1 (kolumn 6) utgöres av sam
manlagda saluvärdet av de under året för avsalu fram
ställda produkterna samt bruttoersättningar för utförda 
reparationer, lönbearbetning, monterings- och installa

tionsarbeten, licenser, royalties, hyror etc samt övrig 
bearbetning (se tabell A). Saluvärdet för en viss bransch 
i tabell 1 stämmer dock vanligen inte helt med summan 
för till branschen hänförliga produktgrupper, beroende 
på att vid arbetsställen i många fall även framställs 
varor, som definitionsmässigt hör hemma i annan 
bransch än den till vilken arbetsstället hänförts. Den re
lativa omfattningen av detta anges normalt i de i tabel
len redovisade talen för specialiserings- och täcknings
grad (vilka dock inte kan tas fram för 1988; se 2.4.5) 

I regel utgöres saluvärdena av bruttobelopp utan av
drag för kostnader för råvaror m m men i de fall då 
produkterna framställts mot lön ingår endast lönebe
loppen. Om lönearbete utförts åt annat industriföretag 
föreligger en dubbelräkning beroende på att värdet av 
lönearbetet även ingår i det beställande företagets salu
värde. Har arbetet däremot utförts åt företag som icke 
lämnat redovisning i industristatistiken, ingår i saluvär
det värdet av råvaran endast delvis eller inte alls. 

Saluvärdena exkluderar indirekta konsumtionsskatter. 
För många varor rapporteras från företagen försälj

ningsvärde av leveranser i stället för produktion avsedd 
för avsalu. Speciellt för branschen Sågverk och hyvlerier 
infordras därför även kvantitativa uppgifter om för
brukning för olika ändamål av virke från den egna såg-
ningen eller från eget hyvleri. Med ledning av dessa 
uppgifter samt uppgifter om totalproduktion, leveranser 
samt värde av leveranser för sågade trävaror kan för 
dessa produkter beräknas såväl lagerförändring som 
värdet av under året producerade och försålda pro
dukter. 

Vid petroleumraffinaderierna förekommer en betyd
ande raffinering av inlämnad olja — lönraffinering. För 
att hela industrins saluvärde skall bli redovisat efter un-



22 

Tabell A Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott med fördelning på näringsområden år 1988 
Näringsområde Antal 

arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Produktionens saluvärde 

saluvärde av 
egen produk
tion " 

intjänad bruttoersättning 

för monterings- och 
installationsarbeten 

Malmgruvor 
Andra gruvor och mineralbrott 
Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksvaruindustri 
Textil-, beklädnads-, läder-

och lädervaruindustri 
Trävaruindustri 
Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri 
Järn-, stål- och metallverk 
Verkstadsindustri 
Annan tillverkningsindustri 

Summa 

"Ny uppdelning fr o m 1988 ars redovisning. Uppgifterna i kol 9 ingick t o m 1987 års redovisning i kol 5, 7 och 8. ^'Kolumnen var t o m 1987 
ars redovisning benämnd "för annan bearbetning". 

Tabell B Antal arbetsställen, tjänstemän och arbetare med fördelning efter juridisk form år 1988 
Näringsområde Fysisk person 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Aktiebolag 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Annat bolag 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Malmgruvor 
Andra gruvor och mineralbrott 
Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksvaruindustri 
Textil-, beklädnads-, läder-

och lädervaruindustri 
Trävaruindustri 
Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri 
Järn-, stål- och metallverk 
Verkstadsindustri 
Annan tillverkningsindustri 

Summa 
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Förädlingsvärde 

1 000 kr 

Återförsäljning av 

inköpta varor som ej 
bearbetas 

1 000 kr 

Summa egen 
produktion 

1 000 kr 

för repa
rations
arbeten " 
1 000 kr 

för löne
arbeten " 

1 000 kr 

för övrig 
bearbetning " 

1 000 kr 

för licenser, 
royalties, 
hyror mm 2) 

1 000 kr 

Ekonomisk förening 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Offentlig myndighet 
institution 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Annan juridisk form 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Summa 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 
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gefär samma principer har saluvärdet för de lönraffiner-
ade petroleumprodukterna beräknats. Detta har skett i 
samråd med uppgiftslämnarna. I princip skall beräk
ningen göras med utgångspunkt från producentpriset. I 
flera fall har detta icke varit möjligt utan fått göras från 
nettopris fritt kunden. Detta ligger emellertid högre än 
producentpriset, då det även täcker vissa transport- och 
lagringskostnader. Resultatet blir att det beräknade sa
luvärdet blir för högt i förhållande till de uppgivna 
kostnaderna. 

Förädlingsvärdet (kolumn 7). Produktionens salu
värde i kolumn 6 innefattar betydande dubbelräkningar 
av det skälet att en vara, som produceras inom en viss 
bransch, kan ingå som råvara i en annan varigenom den 
inräknas även i den senare branschens saluvärde. Dess
utom ingår i dessa saluvärden även värdena av råvaror 
eller tjänster som tillförts från andra sektorer (t ex jord
bruk) eller importerats. Förädlingsvärdena i kolumn 7 
avser att ange den värdeökning som ernåtts genom be
arbetningen inom varje bransch. Dessa förädlingsvärden 
har erhållits genom att för varje bransch från saluvärdet 
subtrahera kostnaderna för råvaror m m, emballage, 
bränsle, elektrisk energi, bortlämnade lönearbeten samt 
transporter utförda av utomstående (jfr tabell 4). För
farandet avser att eliminera nämnda dubbelräkningar. I 
viss utsträckning innefattar förädlingsvärdena dock även 
tjänster från andra sektorer (se närmare härom i särskilt 
avsnitt nedan). Det här angivna förädlingsvärdet är i den 

Uppgifter för branschen Mjölkförädlingsindustri före 
och efter korrigering för livsmedelssubventioner, Mkr 

Mjölkfbrädlingsindustri 

Saluvärde 
Råvarukostnad 

(redovisad till 
industristatistiken) 

Förädlingsvärde 
(redovisat till 
industristatistiken) 

Ersättning till följd av 
livsmedclssubven-
tioner 

Råvarukostnad 
(efter korrigering för 
ersättning till följd 
av vissa subventioner) 

Förädlingsvärde 
(efter korrigering för 
ersättning till följd 
av vissa subventioner) 

meningen ett bruttoförädlingsvärde, att avdrag icke 
gjorts för värdeminskning i de materiella anläggnings
tillgångarna. 

Egenskaper hos förädlingsvärdet samt avgifter och bi
drag. 

Som ovan nämnts erhålles förädlingsvärdet genom att 
vissa kostnadsposter fråndrages saluvärdet. Förädlings
värdet är sålunda en restpost, som bl a innefattar löner 
och ersättningar till den egna personalen, kapitalkost
nader, kostnader för hyror och diverse omkostnader, 
vissa kostnader för tjänster till andra sektorer än indu
strisektorn (utom transporter) samt företagarvinst. 

De saluvärden och kostnader som redovisas till indu
stristatistiken innefattar ej mervärdeskatt. Beloppen är 
vidare redovisade exklusive subventioner och bidrag. 

Det förädlingsvärde som redovisas i industristatistiken 
exkluderar således såväl avgifter som bidrag. När det 
gäller mejerier har dock förädlingsvärdet justerats med 
de ersättningar som utgår till följd av livsmedelssubven-
tionema. Dessa subventioner har här fråndragits rå
varukostnaden. Denna korrigering medför att föräd
lingsvärdet för mejerier bur mer jämförbart med värdena 
för övriga industrin. Effekten av korrigeringen samt 
subventionernas belopp redovisas i nedanstående tabell. 
Korrigeringen har lagts in i tabellerna 1 och 4. 

Den i industristatistiken redovisade produktionens an
del av all produktion inom industrisektorn. 

Ovan (avsnitt 2.1.2) har nämnts, att avgränsningen 
mellan industri å ena sidan och hantverks- och småin-
dustriell produktion å andra sidan väsentligen är av 
konventionell art och att den tillämpade sysselsätt
ningsgränsen icke utgör en markerad skiljelinje mellan 
skilda produktionsformer. 

På grund av produktionens struktur är den produk
tion som utföres inom arbetsställen under den angivna 
gränsen av varierande omfattning inom skilda branscher. 
Av jämförelserna med tidigare företagsräkningar framgår 
att de oredovisade småföretagens andel av totalproduk
tionen varierar betydligt mellan skilda branscher. Som 
generell regel kan sägas, att småföretagsamhetens be
tydelse samvarierar med betydelsen hos den minsta re
dovisade storleksgruppen (upp till 9 sysselsatta per ar
betsställe). Ju större antalet i denna storleksgrupp är re
lativt sett, desto större är de i statistiken ej ingående 
företagens andel av produktionen i en bransch. 

Bland branscher där oredovisad produktion av viss 
betydelse förekommer kan nämnas bageriindustri, be-
tongvaruindustri samt plastvaruindustri. 

Å andra sidan finns ett betydande antal branscher 
inom vilka ingen redovisad produktion förekommer på 
grund av att tekniska förhållanden kräver större pro
duktionsenheter. Hit hör bl a malmgruvor, margarinin
dustri, sockerindustri, tobaksindustri, massa- och pap-
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persindustri, vissa kemiska industrier, cementindustri 
samt järn-, stål- och metallverk. 

Näringsgrenarnas specialiseringsgrad 
Som tidigare nämnts är det i många fall icke möjligt 

att göra avgränsningen av arbetsställena så exakt att 
varje bransch enbart innefattar produktion av sådana 
varor som enligt definitionen är hänförliga dit. Som ett 
exempel kan nämnas att vissa fiskkonservindustrier 
under del av året även konserverar köksväxter. Denna 
senare verksamhet, som är hänförlig till industrigruppen 
frukt- och grönsakskonservindustri, kan inte särskiljas 
som ett särskilt arbetsställe utan den kommer därför i 
tabellerna att ingå i gruppen Fisk- och fiskkonservindu
stri. I varuproduktionen redovisas helt naturligt denna 
produktion som konserverade köksväxter. Uppdel
ningen i arbetsställen görs dock i största möjliga ut
sträckning så, att industrigrupperna i detta avseende blir 
så branschrena som möjligt. För att belysa graden av 
branschblandning redovisas i tabell 1 (dock ej avseende 
1988, se 2.4.5.) två olika mått, specialiseringsgrad och 
täckningsgrad. Specialiseringsgraden anger som tidigare 
nämnts hur stor del av saluvärdet för en viss näringsgren 
som utgöres av varor som är hänförliga till denna 
bransch. Täckningsgraden visar hur stor del av hela sa
luvärdet för varor hänförliga till en viss näringsgren som 
faktiskt tillverkas vid arbetsställen klassificerade till 
branschen. 

Vid jämförelse mellan olika år kan i vissa fall relativt 
stora variationer noteras för uppgifterna rörande spe
cialiserings- och täckningsgrad. Detta hänger till stor del 
samman med att enskilda arbetsställen ändrat produk
tionsinriktning och härigenom förts till olika branscher 
de båda åren. 

Som nämnts i 2.4.5 har — på grund av omläggningen 
av varunomenklaturen — specialiserings- och täcknings
grad inte kunnat framräknats avseende år 1988. 

3.1.3 Arbetsställenas fördelning på storlcksklasscr 
I tabell 2 redovisas arbetsställen inom olika branscher 
fördelade på 8 storleksgrupper. I likhet med föregående 
år lämnas redovisningen med fördelning efter antalet 
årssysselsatta. I Industri 1974 redovisades efter två olika 
principer dels efter den nu tillämpade, dels efter antalet 
arbetare. Den senare metoden användes i industribe
rättelserna för 1974 och tidigare. Vid sammanställningen 
av tabell 2 har varje arbetsställe maskinellt hänförts till 
viss storleksklass genom beräkning av antalet årssyssel
satta ägare, tjänstemän och arbetare. Härvid har antagits 
att samtliga ägare varit helårsarbetande samt att deltids
anställda tjänstemän arbetat halvtid. Den helårssyssel-
satta arbetarpersonalen har beräknats från det redovi
sade antalet arbetstimmar, som dividerats med 1 600 
(genomsnittligt timantal för en årssysselsatt). Den i ta

bellen redovisade uppgiften om antalet sysselsatta är 
dock en direkt summering av det antal ägare, tjänstemän 
och arbetare, som angivits av uppgiftslämnarna. De i 
tabell 2 tillämpade storleksgrupperna är något för
skjutna i förhållande till den indelning som förekommer 
i Industri 1973 och tidigare. Förskjutningens omfattning 
framgår av den ovan nämnda dubbelredovisningen i In
dustri 1974. Såväl storleksklassernas omfattning som 
principerna för storleksklassificeringen står i överens
stämmelse med internationella rekommendationer. 

3.1.4 Industrins geografiska fördelning 
Industrins lokalisering till skilda län redovisas i tabell 3. 
I denna anges för olika näringsområden inom tillverk
ningsindustri samt gruvor och mineralbrott uppgifter 
om antalet arbetsställen samt antalet tjänstemän och 
arbetare. 

Andra regionala data ur industristatistiken än de i ta
bell 3 finns också framtagna. Dessa redovisas dock ej i 
industriberättelsen utan ingår i en separat rapport i se
rien Statistiska meddelanden, serie I 20. I denna rapport 
lämnas regionalt fördelade uppgifter beträffande antalet 
arbetsställen, sysselsättning, löner, energiförbrukning, 
saluvärde, kostnader och förädlingsvärde. 

Genom fastställande av vissa standardmetoder har 
fördelning kunnat göras av de uppgifter som till indu
stristatistiken redovisats sammantagna. De regionala 
enheter som tillämpas i tabellerna är län och kommun. 

3.1.5 Arbetsställenas fördelning efter juridisk form 
I tabell B redovisas uppgifter för olika näringsområden 
fördelade efter juridisk form. Åtskillnad görs härvid på 
sex olika grupper, nämligen 1) fysisk person, 2) aktie
bolag, 3) annat bolag (enkelt bolag, handelsbolag inkl 
kommanditbolag, stiftelse), 4) ekonomisk förening, 5) 
offentlig myndighet samt 6) annan juridisk form. Upp
gifterna om juridisk form inhämtas numera från det 
centrala företagsregistret och behöver således ej längre 
anges av uppgiftslämnaren på blanketten. Fördelningen 
görs efter de formella ägareförhållandena. I kategorin 
aktiebolag ingår sålunda även de arbetsställen där stat 
eller kommun äger aktiemajoriteten. 

3.2 INDUSTRINS PRODUKTIONSKOST
NADER 

Uppgifter om vissa produktionskostnader redovisas i 
tabell 4. Kostnaderna anges dels i absoluta tal, dels i 
procent av saluvärdet i tabell 1, kol 6. 

De redovisade kostnadsslagen är samma som tidigare 
år. Genom de något förändrade redovisningsprinciperna 
fr o m 1986 års industristatistik, kan dock i vissa fall 
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jämförbarheten med tidigare års uppgifter vara mindre 
god. Detta gäller framför allt variablerna kostnader för 
transporter inom branschen massa- och pappersindustri 
samt löner till hemarbetare inom den grafiska industrin. 

I kol 3 och 4 redovisas kostnaden för alla råvaror, 
halvfabrikat och andra material inklusive färdiga delar 
m m, som under redogörelseåret använts vid den egna 
produktionen eller lämnats till utomstående för föräd
ling. Vidare ingår kostnader för material, delar och till
behör, som tillsläppts av uppgiftslämnaren vid löne- och 
reparationsarbeten åt utomstående samt kostnaden för 
använda smörjmedel och andra tillsats- och förbruk
ningsmaterial. Kostnader för material, som använts vid 
större reparationer och underhåll av egna anläggningar, 
ingår icke, ej heller inköpskostnad för återförsålda, icke 
bearbetade varor. Beträffande råvarukostnaderna bör 
nämnas, att dessa skall avse inköpsvärdet av samtliga 
under året förbrukade råvaror. Denna kostnad kan i 
princip framräknas på olika sätt. Skiljaktigheter i meto
diken torde dock endast ha betydelse vid stora prisför
ändringar på råvaror. 

I kol 5 och 6 anges kostnaden för inköpt emballage 
och material för emballagetillverkning för förpackning 
av de tillverkade produkterna. Kostnaden för råvaror 
vid emballagefabriker upptas däremot icke här utan i 
föregående kostnadspost. 

Kostnaden för bränsle (kol 7 och 8) avser förbruk
ningen av inköpt bränsle, såsom stenkol, koks, träkol, 
ved, propan och butan, bensin, brännoljor och gas. 
Uppgifterna skall innefatta även indirekta skatter. Kol 
9 och 10 omfattar kostnaden för all elektrisk energi som 
inköpts och förbrukats för drivkraft, belysning, upp
värmning, ångalstring m m. Såsom inköp räknas även 
energi, som levererats från av uppgiftslämnaren tillhör
igt, fristående kraftverk. Elskatt skall ingå i kostnaderna. 

I kol 11 och 12 redovisas kostnaderna för transporter 
utförda av utomstående. Kol 13 och 14 avser löner till 
de tjänstemän som redovisas i tabell 5, medan kol 15 
och 16 hänför sig till den i tabell 6 redovisade arbetar-
personalen. I lönebeloppen medtages direkta lönekost
nader som bl a tidlön, ackordskompensation, restids-
och väntetidsersättning, ersättningar för beredskapsvakt, 
utryckningsersättningar, ackordsersättning (inkl ack
ordsöverskott), helgdagslön och helgdagsersättning, 
skift-, kallorts- och obekvämlighetstillägg, semesterlön 
och semestcrersättning, sjuklön, provision, tantiem, 
vinstandelar, gratifikationer och naturaförmåner. I lö
nebeloppen ingår däremot ej indirekta lönekostnader 
som lagstadgade arbetsgivareavgifter, kompletterande 
pensionsförmåner, grupplivförsäkring (AFA), avsätt
ningar till pensionsstiftelser, utbildning, arbetskläder och 
verktyg m m. 

Vidare skall ej medtagas ersättning som arbetsgivaren 
utgivit för att täcka med arbetet förenade särskilda 
kostnader, såsom ersättning för resor i anställningen 
samt traktamenten, som utgör gottgörelse för merkost
nader i samband med uppehåll på främmande ort. 
Dessutom ingår icke lönekostnader för personal, som 
ej direkt sysselsatts med här redovisad industriverksam
het, såsom t ex butikspersonal, personal vid särskilda 
försäljningsavdelningar, personal sysselsatt vid bygg
nads- eller andra större anläggningsarbeten i uppgifts-
lämnarens egen regi etc. 

I kol 17 och 18 redovisas arbetslöner och värdet av 
annan ersättning till eventuellt förekommande hemar
bete. 

I kol 19 och 20 redovisas under året utbetald föräd
lingslön för vara, som bortlämnats för bearbetning till 
annat industriföretag. Utbetald ersättning för repara
tions- och underhållsarbeten, transporter o d, som ut-
föres av utomstående, medräknas icke. 

I kol 21 och 22 anges summan av de redovisade 
kostnaderna. 

De här uppgivna kostnaderna, vilka huvudsakligen är 
avsedda att lämna underlag för beräkningar rörande in
dustrins förädlingsvärde, utgör endast ett urval av för
etagens viktigare kostnader. Övriga, icke redovisade, 
kostnader är av växlande storlek inom skilda branscher. 

Det bör vidare nämnas att de uppgivna kostnaderna 
och saluvärdena endast avser produktion. Detta gäller 
även för anläggningar, vid vilka produktionen drivs i 
kombination med handel eller annan verksamhet. För 
många dylika kombinerade företag har betydande svår
igheter förelegat att i kostnadshänseende särskilja pro
duktion från övrig verksamhet, varför uppgifterna i viss 
utsträckning måste beräknas. 

3.3 SYSSELSATT PERSONAL 

3.3.1 Ägare 
I tabell 5, kol 3 och 4, redovisas enskilda ägare och del
ägare inom arbetsställen som drivits i annan form än 
aktiebolag eller ekonomisk förening. Personerna skall 
vidare ha sin huvudverksamhet förlagd till den redovi
sade rörelsen. Delägare i företag med annan juridisk 
form anges icke som ägare utan redovisas inom den ka
tegori av personal, vilken deras verksamhet inom för
etaget motsvarar. 

3.3.2 Familjemedlemmar utan fast lön 
Uppgifter rörande denna personalkategori har ej in
hämtats fr o m 1976 års statistik. Anledningen till detta 
är dels de tidigare redovisade uppgifternas osäkerhet, 
dels det ringa antal personer som gruppen omfattat. 
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Beträffande familjemedlemmar med fast lön gäller att 
de skall hänföras till anställd personal inom den kategori 
som motsvarar deras sysselsättning. 

3.3.3 Tjänstemän 
Begreppet tjänstemän överensstämmer i princip med 
motsvarande begrepp i den befattningsnomenklatur som 
utarbetats av bl a Svenska Arbetsgivarföreningen. I in
dustristatistiken räknas även företagsledare, platschefer, 
disponenter och motsvarande till denna kategori. 

Sedan år 1976 infordras ej uppgifter om tjänstemän
nens fördelning på olika personalkategorier. Tabell 5 
kan därför endast omfatta totala antalet tjänstemän med 
fördelning på män och kvinnor samt hur många av 
dessa som var deltidsanställda. Deltidsanställning anses 
föreligga om veckoarbetstiden för befattningen under
stiger den normala med mer än två timmar. 

Uppgifterna om tjänstemän avser år 1988 den 1 au
gusti eller, om så anses påkallat, annan under redogör
elseåret infallande tidpunkt då den industriella verksam
heten bedrevs i normal omfattning. 

Inom företag som förutom industri även bedriver 
verksamhet av annat slag, t ex handel med varor vilka 
icke bearbetats inom anläggningen, har endast den del 
av personalen som är hänförlig till industri medräknats. 
Detsamma gäller de i avsnitt 3.2 redovisade lönekost
naderna. Då det i ett stort antal fall varit ogörligt för 
sådana kombinerade företag att själva verkställa en 
uppdelning av tjänstemännen, har denna uppdelning i 
efterhand beräknats delvis med ledning av omsättnings
siffrorna för respektive rörelsegrenar. Tjänstemän vid 
fristående huvudkontor är i princip medräknade, där
emot icke personal vid fristående försäljningskontor. 

3.3.4 Arbetare 
Arbetarpersonalen med uppdelning på män och kvinnor 
redovisas i tabell 6 med fördelning efter anläggningarnas 
branschtillhörighet. 

Uppgifterna avser medeltalet under verksamhetstiden 
sysselsatta arbetare och beräknas som det genomsnitt
liga antalet arbetare som varit anställda under redovis
ningsperioden. Personal sysselsatt med mera betydande 
ny-, om- eller tillbyggnader eller andra större anlägg
ningsarbeten i uppgiftslämnarens egen regi är icke med
räknad. Vid uppgivande av antalet arbetstimmar har 
även ackords- och övertidstimmar medräknats. 

För arbetarpersonalen lämnas särskilda uppgifter om 
personal sysselsatt med reguljära underhålls- och repa
rationsarbeten på byggnader och maskiner. Dessutom 
finns separata uppgifter om personal sysselsatt med 
montering och installation hos utomstående av pro
dukter från här redovisad verksamhet. 

Tabell C Antal hemarbetare år 1988 
Näringsgren Antal hem

arbetare 

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri 

Därav: 
Textilindustri 
Beklädnadsindustri utom skoindustri 
Garverier, pälsberederier, lädervaruindustri 
Skoindustri 

Trävaruindustri 
Därav: 
Trävaruindustri, utom möbelindustri 
Trämöbelvaruindustri 

Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, grafisk 
industri 
Därav: 
Massa-, pappers- och pappervaruindustri 
Grafisk industri 

Kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, plast-
och plastvaruindustri 
Därav: 
Kemikalie-, gödselmedels- och plastindustri 
Annan kemisk industri 
Gummivaruindustri 
Plastvaruindustri 

Jord- och stenvaruindustri 
Järn-, stål- och metallverk 

Verkstadsindustri 
Därav: 
Metallvaruindustri 
Maskinindustri 
Elektroindustri 
Transportmedelsindustri 
Industri för instrument, foto- och optikvaror, ur 

Annan tillverkningsindustri 

Summa 

' 'Inom grafisk industri räknas f r o m 1986 tidningsdistributörer som 
hemarbetare. 

Uppgifter om antalet hemarbetare som arbetat åt en
heter redovisade i industristatistiken meddelas endast i 
texttabell C. 

Uppgiften för grafisk industri är ej jämförbar med 
motsvarande för tidigare år. I samband med omlägg
ningen av statistiken har nämligen bl a tidningsdistribu
tion och s k radskrivare inräknats i kategorin hemarbe
tare. 

3.4 ANVÄND DRIVKRAFT 

Uppgifter om effekten hos motorer som under året an
vänts för industridrift ingår icke från och med 1980 års 
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statistik. Anledningen till detta är dels den stora osäker
heten i de för tidigare år publicerade uppgifterna, dels 
uppgiftslämnarnas svårigheter att sammanställa effekt
uppgifterna. Uppgifter rörande den primära drivkraften 
för produktion av el insamlas dock på samma sätt som 
tidigare. 

3.5 TEKNISK UTRUSTNING 

Tidigare år redovisades vissa uppgifter rörande industri
företagens utrustning av arbetsmaskiner m m. Redovis
ningen, som endast berörde vissa branscher, var knapp
händig och osäker. Av denna anledning utgick fr o m 
1986 års statistik denna typ av data ur statistiken. Det 
kan nämnas beträffande sågverk att vid de allmänna 
sågverksinventeringarna undersökes även sågverkens in
nehav av olika typer av maskiner. Den senaste inven
teringen avsåg 1984 och genomfördes vid Sveriges lant
bruksuniversitet. För information rörande maskinbe
ståndet vid sågverk hänvisas därför till denna inventer
ing. (En ny sågverksinventering skall genomföras 1991 
och avse förhållandena 1990) 

3.6 FÖRBRUKNING AV BRÄNSLE, 
SMÖRJMEDEL OCH ELENERGI 

Den kvantitativa förbrukningen av bränsle och elektrisk 
energi inom tillverkningsindustrin samt gruvor och mi
neralbrott redovisas med fördelning på näringsgrenar i 
tabell 7:1. Uppgifterna avser förbrukat inköpt bränsle, 
inklusive även sådant bränsle som framställts vid andra 
arbetsställen inom samma företag. 

Beträffande de i tabellen meddelade sifferuppgifterna 
kan följande anföras. Bränsleuppgifterna avser indu
strins förbrukning av bränsle, för drift av maskiner och 
motorer samt för uppvärmnings- och belysningsända
mål m m. Vidare ingår bränsle för bilar använda av fa
briksrörelsen, samt bränsle för uppvärmning av fabriks-
och kontorslokaler; däremot medräknas icke för perso
nalens behov tillhandahållet bränsle. Den förbrukning 
av bränsle som åtgått för alstring av värmekraft i sam
band med den industriella driften skall i princip ej med
räknas i industrins förbrukning. Den elproduktion det 
här är fråga om och den därmed sammanhängande 
bränsleförbrukningen redovisas i den årliga elstatistiken. 

Inköpsvärdena av de förbrukade bränslekvantiteterna 
anges i tabell 7:2. Värdena svarar mot de kvantiter som 
redovisats i tabell 7:1 och uppgifterna kan följaktligen 
sammanställas för att ge en uppfattning om medelin
köpspriserna. Värdena skall vara angivna inklusive av 
förbrukaren till staten inbetald skatt. 

Till industristatistiken inhämtas även uppgifter om 
förbrukningen av naturgas. Denna förbrukning uppgick 
år 1988 totalt till 194 milj m3, varav 45 % förbrukades 
inom livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustrin, 31 
% inom kemisk industri, petroleum-, gummivaru-, 
plast- och plastvaruindustrin, 9 % inom järn-, stål- och 
metallverk samt 15 % inom övriga branscher. Totala 
värdet av den förbrukade naturgasen uppgick till 275 
Mkr. Regionalt var förbrukningen begränsad främst till 
Kristianstads och Malmöhus län. Uppgiften om natur
gas är icke inräknad vare sig i tab L eller tab 7. 

Beträffande industrins förbrukning av elenergi för 
drivkraft m m torde redovisningen kunna betraktas 
såsom praktiskt taget fullständig vad beträffar i indu
stristatistiken ingående arbetsställen. Endast i undan
tagsfall har uppgift ej lämnats om energiförbrukningens 
storlek, som då approximativt beräknats. 

I tabell L är bränsleuppgiftema i tabell 7:1 samman
förda för näringsområden varjämte de särskilda bränsle
slagen enligt vissa beräkningsgrunder omräknats till 
värmevärdet för olja i syfte att erhålla ett enhetligt mått 
på de olika industrigrenarnas totala bränslekonsumtion. 
Sistnämnda siffra är givetvis endast approximativ, enär 
hänsyn vid beräkningen icke kunnat tagas till det ganska 
växlande värmevärdet hos olika kvaliteter av ett och 
samma bränsleslag. 

I tabell M anges elförbrukningen med fördelning på 
förbrukningsändamål. Denna fördelning bör betraktas 
som i viss mån ungefärlig. Av tabellen framgår vidare 
elförbrukningens fördelning såväl i absoluta som relativa 
värden på olika näringsområden. Som jämförelse ingår 
även motsvarande värden för föregående år. 

Uppgifter angående industrins förbrukning av smörj
medel har ej insamlats efter 1974 års industristatistik. 
Skälet till detta är bl a att de för tidigare år redovisade 
uppgifterna varit ofullständiga och av låg kvalitet. 

3.7 INDUSTRINS FÖRBRUKNING AV 
VISSA RÅVAROR M M 

De uppgifter som tidigare lämnades i tabell 8 omfattade 
ett urval av vissa kvantitativt eller värdemässigt betyd
ande råvaror samt vissa ur beredskapssynpunkt viktiga 
varor inom de olika branscherna. Huvuddelen av var
orna utgjordes av obearbetade varor eller halvfabrikat. 
Tabellen har tidigare redovisats med i princip oförändrat 
innehåll i många år. Flera av de varuslag som ingick är 
icke längre så relevanta som när tabellen lades upp. 
Dessutom har tabellen varit mycket tidskrävande att 
utarbeta genom den omfattande granskning och kom
plettering som krävts. I avvaktan på en utredning rö
rande principer och omfattning för ny råvaruredovisning 
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Tabell L Förbrukning av inköpt bränsle år 1988 
Näringsområde Stenkol och 

koks 
Träkol Ved och 

annat trä
bränsle 

Flytande 
bränsle" 

Propan 
och butan 

Stadsgas o 
koksugns-
gas 

Summa 
(Omräknat i 
oljeton)2' 

ton m3 m3l ton ton 1 000 m3 toe3' 

Malmgruvor 
Andra gruvor och mineralbrott 
Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksvaruindustri 
Textil-, beklädnads-, läder-

och lädervaruindustri 
Trävaruindustri 
Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri 
Järn-, stål- och metallverk 
Verkstadsindustri 
Annan tillverkningsindustri 

Summa 

"Använda omräkningstal frän m3 till ton: bensin 0,73; fotogen 0,81; dieselbrännolja och eldningsolja nr 1 0,84; eldningsolja nr 2—5 0,94. — 
2'Använda tal för omräkning till oljeton från i tabellen angivna kvantiteter (för flytande bränslen från m3): stenkol 0,65; träkol och ved 0,107; 
annat träbränsle 0,065; propan och butan 1,10; stadsgas 0,40; bensin 0,75; fotogen 0,82; dieselbrännolja och eldningsolja nr 1 0,85; eldningsolja 
nr 2 - 5 0,93. - 3 ' 1 toe = 10 Gcal. 

Tabell M Förbrukad elenergi åren 1987 och 1988, MWh 
Näringsområde Förbrukad elenergi 

för el-
panne-
diift 

för 
elektrolys 

för ugnar 
värmning, 
smältning 
m m 

för driv
kraft, belys
ning, lokal-
uppvärm
ning m m 

Summa 

1988 1987 

% Summa % 

Malmgruvor 
Andra gruvor och mineralbrott 
Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksvaruindustri 
Textil-, beklädnads-, läder-

och lädervaruindustri 
Trävaruindustri 
Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
Jord- och stenvaruindustri 
Järn-, stål- och metallverk 
Verkstadsindustri 
Annan tillverkningsindustri 

Summa 
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har tabell 8 i princip utgått. Undantag gäller dock 
branscherna Trävaruindustri (SNI 33) och Massa- och 
pappersindustri (SNI 3411), som redovisas i tabellerna 
8.1 och 8.2. Även för dessa branscher har redovisningen 
starkt beskurits och omfattar nu främst förbrukningen 
av skogsråvara. 

Råvarorna i tabell 8 redovisas fr o m årgång 1988 
enligt den nya varunomenklaturen (HS). Jämfört med 
motsvarande tabell för 1987, innebär detta att råvarorna 
redovisas enligt en något annorlunda indelning och med 
nya statistiska nummer. I tabell 8 har för år 1988 inte 
gjorts någon kompensation för bortfall, vilket medför 
att resultaten är underskattade jämfört med motsvar
ande tabell för 1987. 

Vid redovisningen uppges förutom kvantiteter även 
inköpsvärde. Detta har angivits i 1988 års priser med 
rabatter frånräknade. I inköpsvärdet har icke inräknats 
särskild ersättning för frakt medan däremot alla övriga 
utgifter fram till arbetsstället t ex för lossning, försäk
ringar o d medräknats. För råvaror som levererats från 
andra arbetsställen inom samma företag har uppgivits 
den debiterade kostnaden. I tabell 8 redovisas kvantitet 
och inköpsvärde för varje råvara samt summan av de 
enskilda inköpsvärdena. Dessutom anges i tabellen 
denna summas procentuella andel av motsvarande rå
varukostnad enligt tabell 4. Procenttalet ger mått på hur 
god täckning de uppgivna råvarorna har av den totala 
råvaruförbrukningen för resp bransch. 

Det inom branschen Trävaruindustri redovisade såg-
timret har förbrukats vid försågning till plankor och 
brädor, ämnen m m samt för framställning av fanér. 
Förbrukning för impregnering och dylikt ingår icke i 
tabellen. I förbrukningssiffrorna medräknas enbart de i 

industristatistiken redovisade företagen. Uppräkning har 
sålunda icke skett till totalnivå. I de inkomna rapport
erna har sågtimmer av barrträ redovisats uppmätt an
tingen i kubikmeter toppmått eller topprotmått (verklig 
volym) alltefter gängse bruk på orten. Omräkning har 
därefter skett till kubikmeter topprotmått. Vid omräk
ningen från toppmätt kvantitet till verklig volym för hela 
landet har använts omräkningsfaktorn 1,23. Lövträtim-
mer har av uppgiftslämnarna redovisats mittmått. 

I råvarutabellen ingår dessutom uppgifter om för
brukningen av sågat virke för hyvling och för andra 
ändamål (snickerier o d). Därvid har även angivits för
brukning från egen såg respektive eget hyvleri. Detta har 
skett främst för att möjliggöra beräkningar rörande vär
det av årets produktion. Genom denna uppläggning kan 
även lagerförändringar beräknas. Beträffande stora för
brukare av virke, såsom trähusfabriker, bör nämnas att 
dessa i stor utsträckning själva framställer det erforder
liga sågade virket. 

För massa- och pappersindustrin redovisade uppgifter 
omfattar såväl fristående massa- och pappersbruk som 
kombinerade anläggningar samt träfiberplattindustrin. 
Råvarorna redovisas i den form de tillförs arbetsstället 
vilket för kombinerade anläggningar medför en redovi
sad förbrukning av pappersved m m som åtgått för 
framställning av massa som huvudsakligen är avsedd för 
den egna papperstillverkningen. Samtliga uppgifter om 
rundvirke avser fast mått under bark. Förbrukningen 
av flis och vissa slag av avfallsved har däremot angivits 
i löst mått. Beträffande wallboardfabrikerna bör nämnas 
att de huvudsakligen förbrukar rundvirke och sågverks-
flis men att samtidigt vissa mängder slipmassa eller de-
fibratormassa inköpes. 
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4 Produktionsvolymindex 

4.1 PRODUKTIONSVOLYM-INDEX ÅREN 
1987-1988 (1980 = 100) INOM GRUVOR OCH 
MINERALBROTT SAMT TILLVERKNINGS
INDUSTRI 

I tabell 9 redovisas resultaten av indexberäkningar avse
ende industrins produktionsvolym. Beräkningarna ut
förs med fördelning på näringsgren enligt näringsgrens
indelning (SNI). Basåret i redovisningen är 1980. 

4.1.1 Äldre serier 
Volymindextal över den årliga industriproduktionen 
finns i sammanhängande serie för tiden 1913—1974 
(med år 1935= 100) med fördelning på näringsområden 
(SNI 2-siffernivå). En mer detaljerad branschredovis
ning med 1968= 100 finns för åren fr o m 1949. Dessa 
serier har publicerats i Statistiska meddelanden nr I 
1975:36. 

4.1.2 Beräkningsmetod 
Volymindexberäkningarna utförs per arbetsställe för att 
möjliggöra redovisningar enligt olika fördelningsgrunder 
som exempelvis bransch, storleksgrupp och/eller region. 

Volymindextalen avser att mäta produktionen inom 
de arbetsställen som klassificerats till en näringsgrupp 
enligt SNI. Det mått på produktionen som därvid 
eftersträvas är förädlingsvärdet mätt i fasta priser. Detta 
beräknas idealt genom separata fastprisberäkningar av 
dels produktionens saluvärde dels kostnaderna för i 
produktionsprocessen förbrukade råvaror m m. 

Det statistiska underlaget för fastprisberälcning av 
förbrukningsuppgifterna bedöms dock som otillräckligt 
för att ge godtagbart resultat. Volymindex för ett ar
betsställe approximeras därför med saluvärdets föränd
ring omräkat till fasta priser. Vid aggregering av volym
indextalen till SNI 6-siffernivå sker hopvägningen med 
hjälp av arbetsställets fastprisberäknande förädlings
värde. Aggregering till högre SNI-nivåcr sker utifrån 

1980 års förädlingsvärdeandelar för de ingående del
branscherna. 

En utförligare beskrivning av beräkningsprinciperna 
för den årliga volymindexen återfinns i Statistiska med
delanden nr I 12 SM 8910. 

Den nuvarande publiceringen omfattar näringsom
råden, samtliga huvudgrupper och grupper inom när
ingarna 2 och 3 enligt SNI. 

4.2 ARBETSPRODUKTIVITETENS UTVECK
LING 1987-1988 (1980 = 100) INOM 
GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

I tabell 9 redovisas även förändringarna mellan produk
tionsvolym och arbetsinsats. I tabellen anges två mått 
på arbetsproduktivitetens förändringar, dels produk
tionsvolym per arbetad timme av arbetarpersonalen, 
dels produktionsvolym per sysselsatt person. I det 
förstnämnda måttet (produktion per timme) har ute
slutande den av arbetarpersonalen faktiskt arbetade 
tiden medräknats, dvs i huvudsak direkt arbete inkl 
underhålls-, lager- och transportarbete med egen perso
nal. I det andra måttet på produktiviteten (produktion 
per sysselsatt) inräknas däremot all personal, såväl ar-
betarpersonal och tjänstemän som ägare med huvud
saklig sysselsättning inom sina företag. 

Resultaten redovisas dels i form av index med 1980 
= 100 , dels i form av procentuell förändring jämfört 
med närmast föregående år. 

Beräkningarna rörande produktivitetsutveckling har 
tidigare utförts för åren 1946—1952. Dessa är publice
rade i Kommmersiella meddelanden. Som produktivi-
tetsmått användes i dessa tidigare beräkningar endast 
produktionsvolym per arbetartimme. En beräkning av 
produktivitetsutvecklingen under perioden 1949—1968 
har vidare publicerats i Statistiska meddelanden, serie I 
1971:34. I denna beräkning ansluter sig fördelningen på 
industrigrupper till 1952 års industrigruppering. 
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Svensk standard för näringsgrensindelning 
Swedish Standard Industrial Classification of all Economic Activities 
Näringarna 2 Gruvor och mineralbrott, 3 Tillverkningsindustri 

Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj-
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näring 2 

Näringsområde 21 

Näringsområde 22 

Näringsområde 23 

Näringsområde 29 

Näring 3 

Näringsområde 31 

Brytning av mineraliska produkter 

Kolbrytning 

Kolbrytning 

Råpetroleum- och naturgas
utvinning 

Råpetroleum- och naturgas
utvinning 

Malmbrytning 

Malmbrytning 
Järnmalmsbrytning 
Brytning av icke järnmalmer 

Annan brytning och utvinning 

Annan brytning och utvinning 

Stenbrytning, sandtäkt 
Stenbrytning 
Grus-, sand- och lertäkt 
Brytning av kemiska råvaror 

Saltutvinning 
övrig brytning och utvinning 

Tillverkning 

Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksvarutillverkning 

Livsmedelstillverkning 

Slakt, köttvarutillverkning 

Slakt 
Kreatursslakt 
Fjäderfäslakt 
Kött- och fläskvarutillverkning 
Mejerivarutillverkning 
Mjölkförädling 
Glasstillverkning 
Frukt- och grönsakskonservering 

Fiskberedning, fiskkonservering 
Olje- och fettillverkning 
Margarintillverkning 
Annan olje- och fettillverkning 
Tillverkning av kvarnprodukter 

Gruvor och mineralbrott 

Kolgruvor 

Kolgruvor 

Råpetroleumverk 

Råpetroleumverk 

Malmgruvor 

Malmgruvor 
Järnmalmsgruvor 
Ickejärnmalmsgru vor 

Andra gruvor och mineral
brott 

Andra gruvor och mineral-
brott 
Stenbrott, sandtag 
Stenbrott 
Grus- och sandtag 
Mineralbrott för kemiska 
råvaror 
Saltgruvor 
övriga gruvor och mineral
brott 

Tillverkningsindustri 

Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

Livsmedelsindustri 

Slakteri- och charkuteri
industri 
Slakterier 
Kreatursslakterier 
Fjäderfäslakterier 
Charkuterier 
Mejeriindustri 
Mjölkförädlingsindustri 
Glassindustri 
Frukt- och grönsakskonserv-
industri 
Fisk- och fiskkonservindustri 
Olje- och fettindustri 
Margarinindustri 
Annan olje- och fettindustri 
Kvarnindustri 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 32 

Bagerivarutillverkning 
Knäckebrödstillverkning 
Annan bagerivarutillverkning 
Tillverkning av mjukt matbröd 
Tillverkning av finare bakverk 
Sockertillverkning 
Råsockertillverkning 
Sockerraffincring 
Direkttillv. av bit- och strösocker 

Choklad- och konfekttillverkning 
Tillverkning av sockerkonfektyrer 
Tillverkning av choklad, choklad-
konfektyrcr 
övrig livsmedelstillverkning 
Stärkelsetill verkning 
Kafferostning 
Tillverkning av andra livsmedel 
Tillverkning av beredda fodermedel 
Dryckesvaru till verkning 
Spritdryckstillverkning 
Tillverkning av råsprit ur 
jordbruksvaror 
Tillverkning av spritdrycker 
Vintillverkning 
Maltdryckstillverkning 
Mineralvatten- och läskedrycks-
tillverkning 
Tobaksvaru tillverkning 

Textil-, beklädnads-, läder- ocli 
lädervarutillverkning 

Textilvarutillverkning 
Garn- och vävnadstillverkning, 
textilberedning 
Garntillverkning 
Vävnadstill verkning 
Tillverkning av band, snörmakeri-
arbeten 
övrig vävnadstillverkning 
Blekning, färgning o a textil
beredning 
Textilsömnad, utom beklädnads
tillverkning 
Sömnad av gardiner, sängkläder, 
linnevaror 
Textilsömnad av annat slag 
Trikåvarutillverkning 
Damstrumptillverkning 
övrig trikåvarutillverkning 
Tillverkning av mattor 
Tågvirkes- och bindgarnstilt-
verknlng 
övr ig textilvarutillverkning 
Tillverkning av belagda och 
Impregnerade textilvaror 
Tillverkning av övriga textilvaror 
Tillverkning av kläder 

Bageriindustri 
Knäckebrödsindustri 
Annan bageriindustri 
Matbrödsindustri 
övrig bageriindustri 
Sockerindustri 
Håsockerindustri 
Sockerraffinaderier 
Industri för direkttillvcrkat 
bit- och strösocker 
Choklad- och konfektindustri 
Sockerkonfektyrindustri 
Choklad- och chokladkon-
konfektyrindustri 
Övrig livsmedelsindustri 
Stärkelseindustri 
Kafferosterier 
Annan livsmedelsindustri 
Fodermcdelsiudustri 
Dryckesvaruindustri 
Spritdrycksindustri 
Potatisbrannerier 

Spritdrycksindustri 
Vinindustri 
.Maltdrycksindustri 
Mineralvatten- och läske 
(drycksindustri 
Tobaksindustri 

Textil-, beklädnads-, lädcr-
och lädervaruindustri 

Textilindustri 
Garn- och vävnadsindustn, 
textilbcredningsverk 
Garnindustri 
Vävnadsindustri 
Industri för band, snörmakeri-
arbeten 
Övrig vävnadsindustri 
Blekerier, färgerier o a textil
bcredningsverk 
Textilsömnadsindustri 

Gardin-, sängklädes- och 
linncvaruindustri 
Annan textilsömnadsindustri 
Trikå varuindustri 
Damstrumpindustri 
Övrig trikåvaruindustri 
Mattindustri 
Tågvirkes- och bindgarns-
industri 
övrig textilvaruindustri 
Industri för belagda och 
impregnerade textilvaror 
Industri för övriga textilvaror 
Beklädnadsindustri utom 
skoindustri 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj -
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 33 

Tillverkning av hattar och mössor 
Tillverkning av läderkläder 
Tillverkning av pälskläder 
Tillverkning av textilöverkläder 
Tillverkning av rockar, kostymer, 
byxor 
Tillverkning av kappor, dräkter, 
kjolar 
Tillverkning av klänningar, 
blusar 
Tillverkning av övriga textil-
överkläder 
Tillverkning av skjortor, under
kläder 
Tillverkning av skjortor 
Tillverkning av underkläder 
Lönsömnad 
Annan tillverkning av kläder 
Tillverkning av korsetter, 
gördlar, hängslen 
Tillverkning av övriga kläder 
Tillverkning av läder och päls
skinn, reseffekter, handväskor o 1 
Lädertillverkning 
Pälsberedning 
Tillverkning av reseffekter, 
handväskor o 1 
Skotillverkning 

Trävarutillverkning 

Trävarutillverkning, utom 
möbeltillverkning 
Trämaterial- och byggnads-
snickeritillverkning 
Sågning, hyvling, träimpregnering 

Signing, hyvling 
Träimpregnering 
Trähus- och byggnadssnickeri-
tillverkning 
Tillverkning av monteringsfärdiga 
trähus 
Byggnads- och inredningssnickeri-
tillverkning 
Annan trämaterialtillverkning 
Tillverkning av fanér, kryss-
fanér, lamcllträ 
Tillverkning av spånskivor 
Tillverkning av övriga trämaterial 
Träförpackningstillverkning 
övrig trävarutillverkning 
Tillverkning av möbelvaror utom 
av metall 
Tillverkning av stoppade möbler 
Tillverkning av ostoppade trä
möbler 
Tillverkning av andra trämöbel-
varor, madrasser 

Hatt- och mössindustri 
Industri för läderkläder 
Industri för pälskläder 
Industri för textilöverkläder 
Industri för rockar, kostymer, 
byxor 
Industri för kappor, dräkter, 
kjolar 
Industri för klänningar, 
blusar 
Industri för övriga textil-
överkläder 
Industri för skjortor, under
kläder 
Industri för skjortor 
Industri för underkläder 
Lönsömnadsindustri 
Annan beklädnadsindustri 
Industri för korsetter, 
gördlar, hängslen 
övrig beklädnadsindustri 
Garverier, pälsberederier, 
lädervaruindustri 
Garverier 
Pälsberederier 
Lädervaruindustri 

Skoindustri 

Trivaruinduatri 

Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 
Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 
Sågverk, hyvlerier, träim-
pregneringsverk 
Sågverk, hyvlerier 
Träimpregneringsverk 
Trähus- och byggnads-
snickeriindustri 
Industri för monterings
färdiga trähus 
Industri för byggnads- och 
inredningssnickerier 
Annan trämaterialindustri 
Industri för fanér, kryssfanér, 
lamellträ 
Spånskiveindustri 
Övrig trämaterialindustri 
Träförpackningsindustri 
Övrig trävaruindustri 
Trämöbelvaruindustri 

Industri för stoppade möbler 
Industri för ostoppade 
trämöbler 
Annan trämöbelvaruindustri 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj
grupp 

Näringsgrcnsbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 34 

Näringsområde 35 

Massa-, pappers- och pappers-
varutillverkning, grafisk pro
duktion 

Massa-, pappers- och pappers-
varutillverkning 
Massa- och papperstillverkning 
Massatillverkning 
Tillverkning av mekanisk eller 
halvkcmisk massa 
Sulfatmassatillverkning 
Sulfitmässatillverkning 
Pappers- och papptillverkning 
Tillverkning av tidnings- och 
journalpapper 
Tillverkning av kraftpapper 
och -papp 
övrig tillverkning av papper, 
papp 
Tillverkning av träfiberplattor 
Tillverkning av pappers- och 
pappförpackningar 
Tillverkning av wellpapp 
Tillverkning av andra pappers
förpackningar 
Övrig tillverkning av pappers-
och pappvaror 
Tapettillverkning 
Tillverkning av andra pappers-
och pappvaror 
Grafisk produktion, förlagsverk
samhet 
Tryckning, dagstidningsutgivning 
Tryckning och utgivning av 
dagstidningar 
Tryckning av veckotidningar 
övrig tryckning 
Tillverkning av tryckformar 
Bokbindning 
Förlagsverksamhet 

Bokförlagsverksamhet 
övrig förlagsverksamhet 

Tillverkning av kemiska produk
ter, petroleumprodukter, gummi-
och plastvaror 

Kemikalie-, gödselmedels- och 
plasttillverkning 
Tillverkning av kemikalier, 
industrigaser 
Oorganisk kemikalietillvcrkning 

Organisk kemikalictillverkning 

Sulfitsprittillverkning 
övr ig organisk kemikalielillvcrk-
ning 

Massp-, pappers- och 
pappersvaruindustri, grafisk 
industri 

Massa-, pappers- och pappers
varuindustri 
Massa- och pappersindustri 
Massaindustri 
Industri för mekanisk eller 
halvkcmisk massa 
Sulfatmassaindustri 
Sulfitmassaindustri 
Pappers- och pappindustri 
Tidnings- och journalpappers-
industri 
Kraftpapper- och -papp
industri 
övrig pappers- och papp
industri 
Träfiberplattindustri 
Pappers- och pappförpack
ningsindustri 
Wellpappindustri 
Annan pappers- och pappför
packningsindustri 
övrig pappers- och papp-
varuindustri 
Tapetindustri 
Annan pappers- och papp-
varuindustri 
Grafisk industri, förlag 

Tryckerier, dagstidningsförlag 
Dagstidningstryckerier och 
förlag 
Veckotidningstryckerier 
övriga tryckerier 
Tryckformsindustri 
Bokbinderier 
Förlag utom dagstidnings-
förlag 
Bokförlag 
övriga förlag 

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

Kemikalie-, gödselmedels-
och plastindustri 
Kcmikalieindustri 

Industri för oorganiska 
kemikalier 
Industri för organiska 
kemikalier 
Sulfitspritindustri 
Industri för övriga organiska 
kemikalier 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj-
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 36 

Oxygen- och annan industrigas-
framställning 
Tillverkning av gödselmedel, 
ogräsbekämpningsmedel 
Gödselmedelstillverkning 
Tillverkning av ogräs- och insekts
bekämpningsmedel 
Konstfiber- och plasttillverkning 
Konstfiber- och basplasttillverk-
ning 
Plasthalvfabrikattillverkning 
Tillverkning av andra kemiska 
produkter 
Färgtillverkning 
Läkemedelstillverkning 
Tvättmedels- och toalettmedels-
tillverkning 
övrig tillverkning av kemiska 
produkter 
Tändstickstillverkning 
Sprängämnes- och ammunitions
tillverkning 
Tryckfärgstillverkning 
Tillverkning av övriga kemiska 
produkter 
Petroleumraffinering 
Tillverkning av smörjmedel, 
asfalt- och kolprodukter 
Smörjmedelsframställning 
Annan tillverkning av petroleum-
och kolprodukter 
Asfaltpapptill verkning 
Tillverkning av övriga petroleum-
och kolprodukter 
Gummivarutillverkning 
Däck- och slangtillverkning, 
gummireparation 
Tillverkning av däck och slangar 
Regummering, gummireparation 

övrig gummivarutillverkning 
Plastvarutillverkning 
Plastförpackningstillverkning 
Tillverkning av andra plastvaror 

Tillverkning av varor av minera-
liska ämnen, utom metaller 
Porslins- och lergodstillverkning 
Glas- och glasvarutillverkning 
Planglastillverkning 
Tillverkning av förpackningsglas 
Tillverkning av Hushålls- och 
prydnadsglas 
Tillverkning av andra glasvaror 
Tegel-, cement- och annan 
mineralvarutillverkning 
Tegelvarutillverkning 
Tillverkning av rödtegelvaror 

Industri för oxygen- och 
andra industrigaser 
Industri för gödselmedel, 
ogräsbekämpningsmedel 
Gödselmedelsindustri 
Industri för ogräs- och in
sektsbekämpningsmedel 
Konstfiber- och plastindustri 
Konstfiber- och basplast
industri 
Plasthalvfabrikatindustri 
Annan kemisk industri 

Färgindustri 
Läkemedelsindustri 
Tvättmedels- och toalett-
medelsindustri 
övrig kemisk industri 

Tändsticksindustri 
Sprängämnes- och ammuni
tionsindustri 
Tryckfärgsindustri 
Industri för övriga kemiska 
produkter 
Petroleumraffinaderier 
Smörjmedels-, asfalt- och 
kolproduktindustri 
Smörjmedelsindustri 
Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 
Asfaltpappindustri 
övrig petroleum- och 
kolproduktindustri 
Gummivaruindustri 
Däck- och slangindustri, 
gummireparationsindustri 
Däck- och slangindustri 
Regummerings- och gummi
reparationsindustri 
övrig gummivaruindustri 
Plastvaruindustri 
Plastförpackningsindustri 
Annan plastvaruindustri 

Jord- och stenvaruindustri 

Porslins- och lergodsindustri 
Glas- och glasvaruindustri 
Planglasindustri 
Förpackningsglasindustri 
Hushålls- och prydnadsglas-
industri 
Annan glasvaruindustri 
Tegel-, cement- och annan 
mineralvaruindustri 
Tegelindustri 
Rödtegelindustri 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj-
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 37 

Näringsområde 38 

Tillverkning av andra tegelvaror 
Cement- och kalktillverkning 
Cementtillverkning 
Kalktillverkning 
Övrig mineralvarutillverkning 
Stenbearbetning 
Betong- och betongvarutill
verkning 
Tillverkning av fabriksblandad 
betong 
Tillverkning av lättbetongvaror 
Tillverkning av övriga betongvaror 
Tillverkning av andra varor av 
mineraliska ämnen 
Tillverkning av mineralull, glasull 
och varor därav 
Slipmedelstillverkning 
Tillverkning av övriga varor av 
mineraliska ämnen 

Metallframställning 

Järn-, stål- och ferrolegerings-
framställning 
Järn- och stålframställning 
Ferrolegeringsframställning 
Gjutning av järn och stål 
Framställning av ickejärnmetaller 
Framställning av ickejärn
metaller ur malm 
Framställning av icke järn-
metaller ur skrot 
Halvfabrikattillverkning av 
ickejärnmetall 
Gjutgodstillverkning av icke
järnmetall 

Verkstadsvarutillverkning 

Metallvarutillverkning 
Tillverkning av verktyg, redskap 

Metallmöbeltillverkning 
Tillverkning av metallkon-
struktioner 
övr ig metallvarutillverkning 
Metallförpackningstill verkning 
Tillverkning av metalltråd, -nät, 
-linor, -kablar 
Tillverkning av spik, skruvar, 
bultar 
Tillverkning av andra byggnads-
metallvaror 
Tillverkning av hushållsmetall-
varor 
Annan metallvarutillverkning 
Maskintillverkning 
Tillverkning av stationära tur
biner och motorer 

Annan tegelindustri 
Cement- och kalkindustri 
Cementindustri 
Kalkindustri 
övrig mineralvaruindustri 
Stenvaruindustri 
Betong- och betongvaru-
industri 
Industri för fabriksblandad 
betong 
Lättbetongvaruindustri 
Övrig betongvaruindustri 
Industri för andra varor av 
mineraliska ämnen 
Mineralulls- och glasulls-
industri 
Slipmedelsindustri 
Industri för övriga varor av 
mineraliska ämnen 

Järn-, stål- och metallverk 

Järn-, stål- och ferrolege-
ringsverk 
Järn- och stålverk 
Ferrolegeringsverk 
Järn- och stålgjuterier 
Ickejärnmetallverk 
Industri för ickejärnmetaller 
ur malm 
Industri för ickejärnmetaller 
ur skrot 
Valsverk, dragerier o d för 
ickejärnmetall 
Gjuterier för ickejärnmetall 

Verkstadsindustri 

Metallvaruindustri 
Verktygs- och redskapsin-
dustri 
Metallmöbelindustri 
Industri för metallkonstruk
tioner 
övrig metallvaruindustri 
Metallförpackningsindustri 
Industri för metalltråd, -nät, 
-linor, -kablar 
Spik-, skruv- och bultindustri 

Annan byggnadsmetallvaru-
industri 
Hushållsmetallvaruindustri 

Annan metallvaruindustri 
Maskinindustri 
Industri för stationära 
turbiner och motorer 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj-
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Tillverkning av jordbruksmaskiner 
Tillverkning av metall- och 
träbearbetsningsmaskiner 
Tillverkning av metallbearbet-
ningsmaskiner 
Tillverkning av träbearbetnings-
maskiner 
Tillverkning av övriga varubear-
betningsmaskiner, byggnads
maskiner 
Tillverkning av massa- och 
pappcrsbearbetningsmaskiner 
Tillverkning av byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 
Tillverkning av andra varube-
arbetningsmaskiner 
Tillverkning av datamaskiner 
(datorer), kontorsmaskiner 
Tillverkning av datamaskiner 
(datorer) 
Tillverkning av andra kontors
maskiner 
övrig maskintillverkning, 
maskinreparation 
Tillverkning av hushållsapparater 
Reparation av maskiner, utom 
hushållsapparater 

Annan maskintillverkning 
Tillverkning av lyftanordningar 
Tillverkning av vätskepumpar 
Tillverkning av maskindelar, ej 
specialdelar 
Tillverkning av övriga maskiner 
Tillverkning av elektriska pro
dukter 
Tillverkning av elmotorer, genera
torer samt elapparatur för maskiner 

Tillverkning av teleprodukter 
Tillverkning av elektriska hus
hållsapparater 
övrig tillverkning av elektriska 
produkter, elreparationer 
Tillverkning av elektrisk tråd 
och kabel 
Batteri- och ackumulatortillverk
ning 
Glödlamps- och lysrörstillverk
ning 
Reparation av elektriska produk
ter, utom hushållsapparater 

Tillverkning av andra elektriska 
produkter 
Transportmedelstillverkning 
Byggande och reparation av 
fartyg, båtar 

Jordbruksmaskinindustri 
Industri för metall- och trä-
bearbetningsmaskiner 
Industri för metallbearbet-
ningsmaskiner 
Industri för träbearbetnings-
maskiner 
Industri för övriga varu-
bearbetningsmaskiner, 
byggnadsmaskiner 
Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskiner 
Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 
Industri för andra varu-
bearbetningsmaskiner 
Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 
Datamaskinindustri 

Annan kontorsmaskinindustri 

övrig maskinindustri, 
maskinreparationsverkstäder 
Industri för hushållsapparater 
Reparationsverkstäder för 
maskiner utom hushålls
apparater 
Annan maskinindustri 
Industri för lyftanordningar 
Industri för vätskepumpar 
Industri för maskindelar, ej 
specialdelar 
Industri för övriga maskiner 
Elektroindustri 

Industri för elmotorer, 
generatorer samt elapparatur 
för maskiner 
Teleproduktindustri 
Industri för elektriska hus
hållsapparater 
övrig elektroindustri, pre
parationsverkstäder 
Elektrisk tråd- och kabel
industri 
Batteri- och ackumulator-
industri 
Glödlamps- och lysrörs-
industri 
Reparationsverkstäder för 
elektriska produkter, utom 
hushållsapparater 
Annan elektroindustri 

Transportmedclsindustri 
Skeppsvarv, båtbyggerier 
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Näring Närings-
huvud
grupp 

grupp under
grupp 

detalj
grupp 

Näringsgrensbenämning 

Primär benämning Sekundär benämning 

Näringsområde 39 

Byggande och reparation av 
fartyg 
Byggande och reparation av 
båtar 
Tillverkning av fartygs- och 
båtmotorer 
Fartygsupphuggning 
Tillverkning och reparation av 
rälsfordon 
Rälsfordonstillverkning 
Reparation av rälsfordon 

Bil- och bilmotortillverkning 
Tillverkning av bilar och under
reden 
Tillverkning av bilmotorer, 
-delar, släpfordon 
Cykel- och motorcykeltillverkning 

Tillverkning och reparation av 
flygplan 
Tillverkning av flygplan och 
-motorer 
Reparation av flygplan 

övrig transportmedelstillverk
ning 
Tillverkning av instrument, 
foto- och optikvaror, ur 
Instrumenttillverkning 
Foto- och optikvarutillverkning 
Urtillverkning 

Annan tillverkning 

Annan tillverkning 
Guld- och silvervarutillverkning 
Musikinstrumenttillverkning 
Tillverkning av sportartiklar 
övrig tillverkning 
Tillverkning av borstbinderiarbeten 
Tillverkning av övriga varor 

Skeppsvarv 

Båtbyggerier 

Industri för fartygs- och 
båtmotorer 
Fartygsupphuggerier 
Rälsfordonsindustri och 
-reparationsverkstäder 
Rälsfordonsindustri 
Reparationsverkstäder for 
rälsfordon 
Bil- och bilmotorindustri 
Bilindustri 

Industri för bilmotorer, 
-delar, släpfordon 
Cykel- och motorcykel
industri 
Flygplansindustri och -repa
rationsverkstäder 
Flygplansindustri 

Reparationsverkstäder för 
flygplan 
övrig transportmedelsindu-
stri 
Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 
Instrumentindustri 
Foto- och optikvaruindustri 
Urindustri 

Annan tillverkningsindustri 

Annan tillverkningsindustri 
Guld- och silvervaruindustri 
Musikinstrumentindustri 
Sportvaruindustri 
övrig tillverkningsindustri 
Borstbinderiindustri 
Industri för övriga varor 
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Tabell 1 Antal arbetsställen, personal, saluvärde, förädlingsvärde år 1988. Fördelning enligt SNI 
Number of establishments, employees, sales value and value added of production 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Forädlings-
varde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

SNI-NIVÅERNA 1 - Z 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210)0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

t jänste
man 

arbetare 

Saluvärde Forädlings-
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr t 000 kr 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil-

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tägvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfiber- och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
35<+(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods industri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska Hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv» båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara-

t ionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrumentindustri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musik instrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska råvaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 råsocker industri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr— 

industri 

3121 övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

t jänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för bandi snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil-

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och linnevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 

3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikåvaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 



49 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk, hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri industri 
331121 industri -för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappers industri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier, dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3511 Kemikalieindustri 15) 
35111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

i ndus trigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs-
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedelsindustri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber— och plastindustri 
35131 Konstfiber- och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedelsindustri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

t jänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3610(0) Porslins- och lergods industri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 24) 
37103 Järn- och stålgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

381210) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metalltråd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tianste-
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings
värde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

3S249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri» kontorsmaskin
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 övrig maskinindustri, maskinrepara
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulator industri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Arbets
ställen 

Personal 

tjänste
män 

arbetare 

Saluvärde Förädlings-
varde 

Antal Antal Antal 1 000 kr 1 000 kr 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportväruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

' (Korr igerat för livsmedelssubventioner. 
DExkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsupphuggerier. - 3)lnkl SNI 3232. -
4)lngär i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6)lngår i 
SNI 3511. - 7)lngår i SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9)lngår i SNI 3851. — 10)lngär ej i statistiken. — 
1 Dinger i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
i SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16)lngår i SNI 351120. - 17)lngår i SNI 
351110. - 18)lngår i SNI 352909. - 19)lnkl SNI 352901.-
20)lngår i SNI 362090. - 21 (Ingår i SNI 369929. -
22)lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25)lngär i SNI 372020. - 26)lnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28)lngår i SNI 
3845. - 29)lngår i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
3Dlngår i SNI 342011. - 32)lnkl SNI 331199. -
33)lngår i SNI 331122. 
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Tabell 2 Antal arbetsställen och sysselsatta, storleksgrupperade efter antalet årssysselsatta år 1988. 
Number of establishments and persons engaged distributed according to size 

Näringsgren 

Kod Benämning 

2 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen» 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-» beklädnads-» läder- och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri» petroleum-» gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-» stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska rävaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 9 årssysselsatta 
och därunder 

10 - 19 
årssysselsatta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Kod Benämning Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycks industri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder— och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil-

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tågvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
32410) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssyssel salta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen'' 

Syssel
satta 

to - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri -för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfiber- och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
35<t(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi-

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalk industri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

n ingsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

over 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, prepara

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror( ur 
3851 instrumentindustri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska råvaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 råsocker industri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyr industri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr-

industri 

3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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5 0 - 9 9 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - T99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och limevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 

3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrutnpindustri 13) 
321309 övrig trikåvaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnads industri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

over 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk, hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeriindustri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Arman trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappersindustri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier, dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3511 Kemikalieindustri IS) 
35111 Industri -för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödseltnedelsindustri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts-

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber- och plastindustri 
35131 Konstfiber- och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-» asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedelsindustri 
35409 Arman petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - !99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssyssel salta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasullsindustri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 24) 
37103 Järn- och stälgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 2SI 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metallträd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
3819<+ Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings
maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 övrig maskinindustri, maskinrepara
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

383310) Industri för elektriska hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulator industri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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50 - 99 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

over 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

9 årssysselsatta 
och därunder 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

10 - 19 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

20 - 49 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för -fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportvaruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

DExkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsupphuggerier. - 3)lnkl SNI 3232. -
4llngår i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6)lngår i 
SNI 3511. - 7)lngår i SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9)lngår i SNI 3851. - 10)lngår ej i statistiken. -
11)lngår i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
i SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16)lngår i SNI 351120. - 17)lngår i SNI 
351110. - 18)lngår i SNI 352909. - 19)lnkl SNI 352901.-
20llngår i SNI 362090. - 21 (Ingår i SNI 369929. -
22llnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25 Ingår i SNI 372020. - 26llnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28)lngar i SNI 
3845. - 291lngår i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
31 lingar i SNI 342011. - 32)lnkl SNI 331199. -
33)lngår i SNI 331122. 
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50 - 99 
arssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

100 - 199 
arssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

200 - 499 
arssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

500 - 999 
arssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

över 1000 
årssysselsatta 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Summa 

Arbets
ställen 

Syssel
satta 

Kod 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 
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Tabell 3 Antal arbetsställen och personal år 1988. Fördelning på län 
Number of establishments and employees. By counties 

Lans-
kod 

Lansnamn Näringsområde 23 
Malmgruvor 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Naringsomrade 29 
Andra gruvor och mineralbrott 

Arbets
ställen 

T|änste-
man 

Arbetare 

Naringsomrade 31 
Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustn 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

01 STOCKHOLMS 
03 UPPSALA 
04 SÖDERMANLANDS 
05 ÖSTERGÖTLANDS 

06 JÖNKÖPINGS 
07 KRONOBERGS 
08 KALMAR 
09 GOTLANDS 

10 BLEKINGE 
11 KRISTIANSTADS 
12 MALMÖHUS 
13 HALLANDS 

14 GÖTEBORGS OCH BOHUS 
15 ÄLVSBORGS 
16 SKARABORGS 
17 VÄRMLANDS 

18 ÖREBRO 
19 VÄSTMANLANDS 
20 KOPPARBERGS 
21 GÄVLEBORGS 

22 VÄSTERNORRLANDS 
23 JÄMTLANDS 
24 VÄSTERBOTTENS 
25 NORRBOTTENS 

SUMMA FÖR RIKET 
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Lans
kod 

Lansnamn Nanngsområde 32 
Textil-, beklädnads-, läder och 
ladervaruindustn 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Nanngsområde 33 
Trävaruindustri 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Nanngsområde 34 
Massa-, pappers- och 
pappersvaru industri 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

01 STOCKHOLMS 
03 UPPSALA 
04 SÖDERMANLANDS 
05 ÖSTERGÖTLANDS 

06 JÖNKÖPINGS 
07 KRONOBERGS 
08 KALMAR 
09 GOTLANDS 

10 BLEKINGE 
11 KRISTIANSTADS 
12 MALMÖHUS 
13 HALLANDS 

14 GÖTEBORGS OCH BOHUS 
15 ÄLVSBORGS 
16 SKARABORGS 
17 VÄRMLANDS 

18 ÖREBRO 
19 VÄSTMANLANDS 
20 KOPPARBERGS 
21 GÄVLEBORGS 

22 VÄSTERNORRLANDS 
23 JÄMTLANDS 
24 VÄSTERBOTTENS 
25 NORRBOTTENS 

SUMMA FÖR RIKET 



78 

Läns-
kod 

Länsnamn Nänngsomräde 35 
Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustn 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Nänngsomräde 36 
Jord- och stenvaruindustri 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Näringsområde 37 
Järn-, stål- och 
metallverk 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

01 STOCKHOLMS 
03 UPPSALA 
04 SÖDERMANLANDS 
05 ÖSTERGÖTLANDS 

06 JÖNKÖPINGS 
07 KRONOBERGS 
08 KALMAR 
09 GOTLANOS 

10 BLEKINGE 
11 KRISTIANSTADS 
12 MALMOHUS 
13 HALLANDS 

14 GOTEBORGS OCH BOHUS 
15 ÄLVSBORGS 
16 SKARABORGS 
17 VÄRMLANDS 

18 ÖREBRO 
19 VÄSTMANLANDS 
20 KOPPARBERGS 
21 GÄVLEBORGS 

22 VÄSTERNORRLANDS 
23 JÄMTLANDS 
24 VÄSTERBOTTENS 
25 NORRBOTTENS 

SUMMA FÖR RIKET 
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Läns
kod 

Länsnamn Näringsområde 38 
Verkstadsindustri 

Arbets
ställen 

Tjänste
män 

Arbetare 

Näringsområde 39 
Annan ti l lverkningsindustri 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Nanngsområde 23 - 39 
Summa 

Arbets
ställen 

Tjänste
man 

Arbetare 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

01 STOCKHOLMS 
03 UPPSALA 
04 SÖDERMANLANDS 
05 ÖSTERGÖTLANDS 

06 JONKÖPINGS 
07 KRONOBERGS 
08 KALMAR 
09 GOTLANDS 

10 BLEKINGE 
11 KRISTIANSTADS 
12 MALMÖHUS 
13 HALLANDS 

14 GÖTEBORGS OCH BOHUS 
15 ÄLVSBORGS 
16 SKARABORGS 
17 VÄRMLANDS 

18 ÖREBRO 
19 VÄSTMANLANDS 
ZO KOPPARBERGS 
21 GÄVLEBORGS 

22 VÄSTERNORRLANDS 
23 JÄMTLANDS 
24 VÄSTERBOTTENS 
25 NORRBOTTENS 

SUMMA FÖR RIKET 
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Tabell 4 Produktionskostnader och deras relativa andel av saluvärdet år 1988. Fördelning enligt SNI 
Costs of production and costs in per cent of sales value 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader (or 

råvaror m m 
le; emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 
SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2 + 3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott. 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 29) 
2302 ickejärnmalmsgruvor 29) 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 



81 

Löner til l 

lejda 
transporter 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader för 

råvaror m m 
(e| emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, lädei— och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tågvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru-

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Löner t i l l 

leida 
transporter 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lonearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

t kr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(e| emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfiber- och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
35410) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi-

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbe tn ingsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Loner t i l l 

le|da 
transporter 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lonearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
3842 ralsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrumentindustri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 ntusikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 30) 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 31) 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska rävaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) Övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 



87 

Löner t i l l 

lejda 
transporter 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

8ortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(Inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 råsocker industri 32) 
311802 Sockerraffinaderier 32) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 32) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och chokladkonfektyi— 

industri 

3121 övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 33) 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 34) 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Löner t i l l 

lejda 
transporter 

tjänstemän arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lonearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

t kr % tkr % tkr % tkr % 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, snörntakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil-

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och linnevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 

3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikåvaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
3220<tl industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Löner t i l l 

lejda 
transporter 

tjänstemän arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

t kr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader för 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk, hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri industri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 38) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner» kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spanskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 39) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappersindustri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier» dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 36) 
342012 veckotidningstryckerier 37) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 



93 

Löner t i l l 

leida 
transporter 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

Bortlamnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader för 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

3511 Kemikalieindustri 15) 
35111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygon- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs-
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedelsindustri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts-

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber— och plastindustri 
35131 Konstfiber— och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smör jmedelsindustri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparat ions industri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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lejda 
transporter 

Löner t i l l 

tjänstemän arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader (or 

råvaror m m 
(ej emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalk industri 
36921 Cementindustri 35) 
36922 Kalkindustri 35) 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasullsindustri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 24) 
37103 Järn- och stålgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metalltråd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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lejda 
transporter 

Löner til l 

tjänsteman arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(e| emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

tkr % tkr % tkr % tkr % 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner , byggnadsmaskiner 

3824l Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin-
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 övrig maskinindustri, maskinrepara
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk träd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulator industri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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lejda 
transporter 

Löner t i l l 

t jänstemän arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lonearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Kostnader for 

råvaror m m 
(e| emballage) 

emballage bränsle 
(inköpt) 

elenergi 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphugger-ier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportvaruindustri 

3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderi industri 
390909 industri för övriga varor 

*)Korrigerat för livsmedelssubventioner. 
DExkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 384140 Fartygs-
upphuggener. - 3llnkl SNI 3232. - 4)lngar i SNI 3231. - 5)lnkl 
SNI 3512. - 6)lngar i SNI 3511. - 7)lngar i SNI 3829. - 8)lnkl SNI 
3821. - 9)lngar i SNI 3851. - 10)lngår ej i statistiken. -
11 lingar i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår i SNI 3213. 
14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 och 351220. - 16)lngår i 
SNI 351120. - 17)lngär i SNI 351110. - 18)lngår i SNI 352909. -
19)lnkl SNI 352901. - 20)lngér i SNI 362090. - 21)lngår i SNI 
369929. - 22)lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25)lngår i SNI 372020. - 26)lnkl SNI 372010. -
27llngår i SNI 382999. - 28)lngår i SNI 3845. - 29)lngår i SNI 
230. - 30)lngår i SNI 2302. - 31)lnkl SNI 2301. - 32)lngår i SNI 
3118. - 33)lngår i SNI 312190. - 34)lnkl SNI 312110. - 35)lngår i 
SNI 3692. - 36)lnkl SNI 342012. - 37)lngår I SNI 342011. -
38)lnkl SNI 331199. - 39)lngår i SNI 331122. 
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lejda 
transporter 

Löner t i l l 

t jänstemän arbetare hemarbetare 

Bortlämnade 
lönearbeten 

Summa redovisade 
kostnader 

Kod 

tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % tkr % 
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Tabell 5 Ägare och tjänstemän år 1988. Fördelning på kön och enligt SNI 
Owners and salaried employees 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

mart kvinnor 

Summa tjänsteman 

män kvinnor summa 

Därav 
delt idsanställda 

man kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaru industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

Summa tjänstemän Därav 
delt idsanställda 

män kvinnor man kvinnor summa man kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfekt industri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tagvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

Summa tjänsteman Därav 
delt idsanställda 

män kvinnor män kvinnor summa män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfibei— och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
382<f industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

män kvinnor 

Summa tjänsteman 

man kvinnor summa 

Därav 
deltidsanställda 

Antal Antal Antal Antal Antal 

man kvinnor 

Antal Antal 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer» generatorer 

sant elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska Hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv» båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrumentindustri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska råvaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) Övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsakl ig 
sysselsättning 
i industr in 

Summa tjänsteman Därav 
deltidsanställda 

kvinnor män kvinnor summa män kvinnor män 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 rasockerindustri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr-

industri 

3121 övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

313<M0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

Summa tjänstemän Därav 
delt idsanställda 

Kod Benämning 

män kvinnor män kvinnor summa män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3211 Garn- och vävnadsindustri, -textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil-

beredningsverk 

3212 Textilsönmadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och linnevaru-

industri 
321209 annan textilsönmadsindustri 

3213 Trikävaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikävaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsönmadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

Summa tjänsteman Oarav 
deltidsanställda 

maq kvinnor män kvinnor summa män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk, hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeriindustri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spftnskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbalvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappersindustri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Hellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier, dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista scda. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

Summa t|ansteman Därav 
deltidsanställda 

man kvinnor man kvinnor summa man kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3511 Kemikalieindustri 15) 
35111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel» ogräs
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedelsindustri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts-

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber— och plastindustri 
35131 Konstfiber- och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedelsindustri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

mä<i kvinnor 

Summa tjänstemän 

man kvinnor summa 

Därav 
deltidsanställda 

män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasullsindustri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 2<+) 
37103 Järn- och stålgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk» dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metalltråd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

man kvinnor 

Summa tjansteman 

man kvinnor summa 

Därav 
deltidsanställda 

män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner , byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
bry tningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 övrig maskinindustri» maskinrepara-
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för Hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom Hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska Hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulatorindustri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom Hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Ägare med 
huvudsaklig 
sysselsättning 
i industrin 

man kvinnor 

Summa t|ansteman 

män kvinnor summa 

Därav 
deltidsanställda 

män kvinnor 

Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri -för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

390310) Sportvaruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1)Exkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsupphugaener. - 3)lnkl SNI 3232. -
4)lngår i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6)lngår i 
SNI 3511. - 7)lngår i SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9)lngår i SNI 3851. - 10|lngår ej i statistiken. -
1 Dinger i SNI 3115. - I2)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
i SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16]lngår i SNI 351120. - l7) lngår i SNI 
351110. - 18)lngar i SNI 352909. - 19)lnkl SNI 352901 . -
20)lngår I SNI 362090. - 21 (Ingår i SNI 369929. -
22)lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25)lngår i SNI 372020. - 26)lnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28)lngär i SNI 
3845. - 29)lngår i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
31 »Ingår i SNI 342011. - 32)lnkl SNI 331199. -
33)lngår i SNI 331122. 
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Tabell 6 Arbetare, antal, kön samt arbetstimmar 1988. Fördelning enligt SNI 
Wage-earners, number of men, women and working hours 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Man Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt. 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-» dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, lädei— och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott -för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Man Kvinnor Summa Därav 
for 
under
halls-
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-) beklädnads-, läder— och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikävaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tagvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnikeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
341 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri 
3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista sida 



115 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfibei— och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(01 Petroleumraffinaderier 
354(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol-

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi-

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

n ingsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 



116 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
(or 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotor industri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrumentindustri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindusfri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska råvaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) Övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 



117 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Man Kvinnor Summa Därav 
för 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt. 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyr industri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr— 

industri 

3121 övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedels industri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 



118 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnads industri 
321121 industri för band, snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnads industri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och limevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 

3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikåvaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnads industri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 



119 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under-
hålls-
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk» hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk» hyvlerier 
331112 -träimpregnerings verk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeriindustri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spanskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv

kemi sk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappers industri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier» dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 



120 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt, 
1000 t immar 

Per 
arbetare 

3511 Kemikalieindustri 15) 
35111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedels industri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber— och plastindustri 
35131 Konstfiber— och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedels industri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida. 



121 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
för 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt. 
1000 t immar 

Per 
arbetare 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasullsindustri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 2<t) 
37103 Järn- och stålgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metallträd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
3819<t Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 



122 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal t immar 

Totalt. 
1 000 t immar 

Per 
arbetare 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 
38291 Industri för Hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska Hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulatorindustri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista sida 



123 

Näringsgren 

Kod Benamning 

Antal arbetare 

Män Kvinnor Summa Därav 
for 
under
hålls
arbete 

Antal timmar 

Totalt, 
1 000 timmar 

Per 
arbetare 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

384S Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportvaruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

DExkl SNI 290102 Grus- och sancltag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsuppfiuggener. - 3)lnk( SNI 3232. -
4)lngår i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6)lngär i 
SNI 3511. - 7)lngår i SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9)lngär i SNI 3851. - 10)lngår ej i statistiken. -
11)lngår i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
i SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16)lngår i SNI 351120. - 17)lngår i SNI 
351110. - 18)lngar i SNI 352909. - 19)lnkl SNI 352901 . -
20)lngår i SNI 362090. - 21)lngår i SNI 369929. -
22)lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25)lngår i SNI 372020. - 26)lnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28)lngar i SNI 
3845. - 29)lngår i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
31)lngår i SNI 342011. - 32)lnkl SNI 331199. -
33)lngår i SNI 331122. 



124 

Tabell 7:1 Förbrukning av inköpt bränsle och elenergi år 1988. Kvantiteter 
Consumption of fuels and electric energy. Quantities 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks. 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-» läder- och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 



125 

Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brannolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 



126 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks. 
koks-
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder— och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tagvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru-

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 



127 

Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 



128 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfiber- och plastindustri 
352 Arman kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slangindustri, gummi-

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods industri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskapsindustri 
3812 metallmobelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brannolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer» generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska hushålls-

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykelindustri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument» foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrumentindustri (inkl ur industri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska råvaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) Övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
bulan 

ton kubikmeter, lost matt ton 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Annan olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Arman bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 räsockerindustri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyr industri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr-

industri 

3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

313210) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks-
industri 

3140(0) tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesei-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
darbver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil-

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och linnevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikävaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikävaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri -för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och möss industri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnads industri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brannolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trä kols
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk» hyvlerier, träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk» hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri industri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner» kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spanskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappersindustri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpackningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier» dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Dlesel-
brannolja 

Eldningsolja 

nr t nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3511 Kemikalieindustri 15) 
25111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedelsindustri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber- och plastindustri 
35131 Konstfiber- och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedelsindustri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

355910) Övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks. 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36Z01 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglas industri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglasindustri 
36209 Arman glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri -för fabrlksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri -för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasullsindustri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 24) 
37103 Järn- och stålgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metallträd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst matt ton 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri) kontorsmaskin-
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 Övrig maskinindustri» maskinrepara
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Annan maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulatorindustri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks. 
koks-
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

ton kubikmeter, löst mått ton 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplans industri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

385310) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportvaruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

DExkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsupphuggerier. - 3)lnkl SNI 3232. -
4)lngär i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6|lngår i 
SNI 3511. - 7)lngår i SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9tlngår i SNI 3851. - 10)lngår ej i statistiken. -
11|lngår i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
i SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16)lngår i SNI 351120. - 17)lngär i SNI 
351110. - 18)lngär i SNI 352909. - 19)lnkl SNI 352901 . -
20)lngår i SNI 362090. - 21)lngår i SNI 369929. -
22)lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngér i 
SNI 371010. - 25)lngär i SNI 372020. - 26)lnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28)lngår i SNI 
3845. - 29)lngår i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
31 lingar i SNI 342011. - 32|lnkl SNI 331199. -
33)lngår i SNI 331122. 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Elenergi Kod 

kubikmeter 1 000 m3 MWh 
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Tabell 7:2 Förbrukning av inköpt bränsle och ånga år 1988. 1000-tals kronor 
Consumption of fuels and steam. Purchase values in 1000 kronor 

Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

SNI-NIVÅERNA 1 - 2 

2+3 GRUVOR OCH MINERALBROTT SAMT 
TILLVERKNINGSINDUSTRI 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder— och 
lädervaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappersvaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 2) 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 1 - 4 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 järnmalmsgruvor 
2302 ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
290 Andra gruvor och mineralbrott 1) 
2901 stenbrott, sandtag 1) 
2902 mineralbrott för kemiska råvaror 
2903 saltgruvor 
2909 övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Oiesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
f iarrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks-
bnketter 

Träkol, 
träkols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 slakteri- och charkuteriindustri 
3112 mejeriindustri 
3113 frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 fisk- och fiskkonservindustri 
3115 olje- och fettindustri 
3116 kvarnindustri 
3117 bageriindustri 
3118 sockerindustri 
3119 choklad- och konfektindustri 
3121 övrig livsmedelsindustri 
3122 fodermedels industri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 spritdrycksindustri 
3132 vinindustri 
3133 maltdrycksindustri 
3134 mineralvatten- och läskedrycks-

industri 
314(0) tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaru industri 

321 Textilindustri 
3211 garn- och vävnadsindustri, textil

beredningsverk 
3212 textilsömnadsindustri 
3213 trikåvaruindustri 
3214 mattindustri 
3215 tågvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, lädervaru-

industri 
3231 garverier 3) 
3232 pälsberederier 4) 
3233 lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 träförpackningsindustri 
3319 övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 massa- och pappersindustri 
3412 pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Oiesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
t rakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

35 Kemisk industri) petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 kemikalieindustri 5) 
3512 industri för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedel 6) 
3513 konstfibei— och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 färgindustri 
3522 läkemedelsindustri 
3523 tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 däck- och slängindustri, gummi-

reparationsindustri 
3559 övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri 
3691 tegelindustri 
3692 cement- och kalkindustri 
3699 övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) Ickejärnmetallverk 

38 Verkstadsindustri 2) 
381 Metallvaruindustri 
3811 verktygs- och redskaps industri 
3812 metallmöbelindustri 
3813 industri för metallkonstruktioner 
3819 övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 industri för stationära turbiner 

och motorer 7) 
3822 jordbruksmaskinindustri 
3823 industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner, byggnadsmaskiner 
3825 datamaskinindustri, kontorsmaskin

industri 
3829 övrig maskinindustri, maskinrepara

tionsverkstäder 8) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks. 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

383 Elektroindustri 
3831 industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparatur för maskiner 
3832 teleproduktindustri 
3833 industri för elektriska hushålls

apparater 
3839 övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 2) 
3841 skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
3842 rälsfordonsindustri och -repara

tionsverkstäder 
3843 bil- och bilmotorindustri 
3844 cykel- och motorcykel industri 
3845 flygplansindustri och -reparations

verkstäder 
3849 övrig transportmedelsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 instrument industri (inkl urindustri) 
3852 foto- och optikvaruindustri 
3853 urindustri 9) 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 guld- och silvervaruindustri 
3902 musikinstrumentindustri 
3903 sportvaruindustri 
3909 övrig tillverkningsindustri 

SNI-NIVÅERNA 4 - 6 

2 GRUVOR OCH MINERALBROTT 

2100(0) Kolgruvor 

2200(0) Råpetroleumverk 

2301(0) Järnmalmsgruvor 

2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 

2901 Stenbrott, sandtag 1) 
290101 stenbrott 

290102 grus- och sandtag 10) 

2902(0) Mineralbrott för kemiska rävaror 

2903(0) Saltgruvor 

2909(0) övriga gruvor och mineralbrott 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr t nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
f järrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3 TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3111 Slakteri- och charkuteriindustri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 f jäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 

3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 

3113(0) Frukt- och grönsakskonservindustri 

3114(0) Fisk- och fiskkonservindustri 

3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 11) 
31159 Arman olje- och fettindustri 11) 
3116(0) Kvarnindustri 

3117 bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbröds industri 
311792 övrig bageriindustri 

3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 29) 
311802 Sockerraffinaderier 29) 
311803 industri för direkttillverkat bit-

och strösocker 29) 

3119 Choklad- och konfektindustri 
311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och chokladkonfektyr-

industri 

3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 

3122(0) Fodermedelsindustri 

3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 12) 
31312 Spritdrycksindustri 12) 

3132(0) Vinindustri 

3133(0) Maltdrycksindustri 

3134(0) Mineralvatten- och läskedrycks
industri 

3140(0) Tobaksindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvarme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-
beredningsverk 

32111 Garnindustri 
32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, snörmakariarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a textil

beredningsverk 

3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängklädes- och linnevaru-

industri 
321209 annan textilsömnadsindustri 

3213 Trikävaruindustri 
321301 damstrumpindustri 13) 
321309 övrig trikävaruindustri 13) 

3214(0) Mattindustri 

3215(0) Tågvirkes- och bindgarnsindustri 

3219 övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och impregnera

de textilvaror 
321909 industri för övriga textilvaror 

3220 Beklädnadsindustri utom skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöverkläder 
322041 industri för rockar, kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, blusar 
322049 industri för övriga textilöverkläder 
32205 Industri för skjortor, underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, gördlar, 

hängslen 
322099 övrig beklädnadsindustri 

3231(0) Garverier 3) 

3232(0) Pälsberederier 4) 

3233(0) Lädervaruindustri 

3240(0) Skoindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr t nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga. 
hetvatten 
och 
f iarrvarme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-
industri 

33111 Sågverk, hyvlerier» träimpregnerings-
verk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri industri 
331121 industri för monteringsfärdiga trä

hus 
331122 industri för byggnads- och inred

ningssnickerier 32) 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryssfaner, 

lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterialindustri 33) 

3312(0) Träförpackningsindustri 

3319(0) övrig trävaruindustri 

3320 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 

3411 Massa- och pappersindustri 
34111 Massaindustri 
341111 industri för mekanisk eller halv-

kemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journalpappersindustri 
341122 kraftpapper och -pappindustri 
341129 övrig pappers- och pappindustri 
34113 Träfiberplattindustri 

3412 Pappers- och pappförpacknings industri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappförpacknings

industri 

3419 övrig pappers- och pappvaruindustri 
341901 tapetindustri 14) 
341909 annan pappers- o pappvaruindustri 14 

3420 Grafisk industri (exkl förlag) 
34201 Tryckerier, dagstidningsförlag 
342011 dagstidningstryckerier o -förlag 30) 
342012 veckotidningstryckerier 31) 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidningsförlag 10) 
342041 bokförlag 10) 
342049 övriga förlag 10) 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
f järrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3511 Kemikalieindustri 15) 
35111 Industri för oorganiska kemikalier 15 
35112 Industri för organiska kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 16) 
351129 industri för övriga organiska 

kemikalier 16) 
35113 Industri för oxygen- och andra 

industrigaser 

3512 Industri för gödselmedel, ogräs
bekämpningsmedel 17) 

35121 Gödselmedels industri 17) 
35122 Industri för ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 17) 

3513 Konstfiber- och plastindustri 
35131 Konstfiber- och basplastindustri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 

3521(0) Färgindustri 

3522(0) Läkemedelsindustri 

3523(0) Tvättmedels- och toalettmedels-
industri 

3529 övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 18) 
352902 sprängämnes- och ammunitionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 19) 

3530(0) Petroleumraffinaderier 

3540 Smörjmedels-, asfalt- och kolprodukt-
industri 

35401 Smörjmedelsindustri 
35409 Annan petroleum- och kolprodukt-

industri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och kolprodukt-

industri 

3551 Däck- och slangindustri, gummi-
reparationsindustri 

35511 Däck- och slangindustri 
35512 Regummerings- och gummireparations-

industri 

3559(0) övrig gummivaruindustri 

3560 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3610(0) Porslins- och lergodsindustri 

3620 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 20) 
36202 Förpackningsglasindustri 20) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas industri 
36209 Annan glasvaruindustri (inkl plan

glas- och förpackningsglasindustri) 

3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 

3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 

3699 övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaruindustri 
369921 industri för fabriksblandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 21) 
369929 övrig betongvaruindustri 22) 
36999 Industri för andra varor av minera-

liska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor av mine-

raliska ämnen 

3710 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 23) 
37102 Ferrolegeringsverk 24) 
37103 Järn- och stalgjuterier 

3720 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärnmetaller ur 

malm 25) 
37202 Industri för ickejärnmetaller ur 

skrot 26) 
37203 Valsverk, dragerier o d för icke-

järnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 

3811(0) Verktygs- och redskapsindustri 

3812(0) Metallmöbelindustri 

3813(0) Industri för metallkonstruktioner 

3819 övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metalltråd, -nät, 

-linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- och bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaruindustri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, 
koks
briketter 

Träkol, 
trakols-
bnketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3821(0) Industri för stationära turbiner 
och motorer 27) 

3822(0) Jordbruksmaskinindustri 

3823 Industri för metall- och träbearbet-
ningsmaskiner 

38231 Industri för metallbearbetnings-
maskiner 

38232 Industri för träbearbetningsmaskiner 

3824 Industri för övriga varubearbetnings-
maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och pappers-
bearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och mineral-
brytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubearbetnings-
maskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin
industri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 

3829 övrig maskinindustri, maskinrepara
tionsverkstäder 8) 

38291 Industri för Hushållsapparater 
38292 Reparationsverkstäder för maskiner, 

utom hushållsapparater 
38299 Arman maskinindustri 8) 
382991 industri för lyftanordningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, ej 

specialdelar 
382999 industri för övriga maskiner 8) 

3831(0) Industri för elmotorer, generatorer 
samt elapparatur för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 

3833(0) Industri för elektriska Hushålls
apparater 

3839 övrig elektroindustri, elreparations-
verkstäder 

38391 Elektrisk tråd- och kabelindustri 
38392 Batteri- och ackumulator industri 
38393 Glödlamps- och lysrörsindustri 
38394 Reparationsverkstäder för elektriska 

produkter, utom hushållsapparater 
38399 Annan elektroindustri 

Fotnoter, se tabellens sista uppslag 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Näringsgren 

Kod Benämning 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks. 
koks
briketter 

Träkol, 
träkols-
briketter 

Träbränsle 

Bränn
ved 

Andra 
slag 

Propan 
och 
butan 

3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 2) 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 10) 

3842 Rälsfordonsindustri och -reparations
verkstäder 

38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmotorer, -delar, 

släpfordon 

3844(0) Cykel- och motorcykelindustri 

3845 Flygplansindustri och -reparations
verkstäder 

38451 Flygplansindustri 28) 
38452 Reparationsverkstäder för flygplan 28 

3849(0) övrig transportmedelsindustri 

3851(0) Instrumentindustri (inkl urindustri) 

3852(0) Foto- och optikvaruindustri 

3853(0) Urindustri 9) 

3901(0) Guld- och silvervaruindustri 

3902(0) Musikinstrumentindustri 

3903(0) Sportvaruindustri 

3909 övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1)Exkl SNI 290102 Grus- och sandtag. - 2)Exkl SNI 
384140 Fartygsupphuggerier. - 3)lnkl SNI 3232. -
4)lngår i SNI 3231. - 5)lnkl SNI 3512. - 6)lngår i 
SNI 3511. - 7)lngår I SNI 3829. - 8) Inkl SNI 3821. -
9)lngår I SNI 3851. - 10)lngår ej i statistiken. -
11)lngår i SNI 3115. - 12)lngår i SNI 3131. - 13)lngår 
I SNI 3213. - 14)lngår i SNI 3419. - 15)lnkl SNI 351210 
och 351220. - 16)lngår I SNI 351120. - 17)lngår i SNI 
351110. - 18)lngär i SNI 352909. - 19)lnk! SNI 352901 . -
20)lngår i SNI 362090. - 21 (Ingår i SNI 369929. -
22(lnkl SNI 369922. - 23)lnkl SNI 371020. - 24)lngår i 
SNI 371010. - 25)lngår i SNI 372020. - 26Jlnkl SNI 
372010. - 27)lngar i SNI 382999. - 28|lngar i SNI 
3845. - 29)lngar i SNI 3118. - 30)lnkl SNI 342012. -
31 (Ingår i SNI 342011. - 32)lnkl SNI 331199. -
33)lngår I SNI 331122. 
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Flytande bränsle 

Bensin Fotogen Diesel-
brännolja 

Eldningsolja 

nr 1 nr 2 och nr 3 nr 4 nr 5 och 
däröver 

Stadsgas 
och 
koksugnsgas 

Ånga, 
hetvatten 
och 
fjärrvärme 

Kod 
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Tabell 8 Förbrukning av vissa råvaror år 1988 

Tabell 8.1 Trävaruindustri, SNI 33 
Stat nr Varuslag Kvanti

tets-
enhet 

Kvantitet Värde, 

1 000 kr 

44.01 2101,2201 Flis för tillverkning av spånskivor 
300 Träavfall, annat än fiis, för 

tillverkning av spånskivor 
44.03 201,202 Massaved för: 

1 - spanskivetillverkning 
2 - sågning 
3 - flisning 

Sagtimmer, fanérstock, sliperämnen 
och sagkubb (även timmer för 
lönsagmng): 

203 - av furu 
204 - av gran 
310-350 - av utomnordiskt lövträ 
910 -991 - av nordiskt lövträ 

44.07 Plankor, bräder, ladbräder o d 
för hyvling snickeriproduktion: 

210 -999 - ohyvlade av lövträ: 
1 - - egenproduccrade 
2 - - inköpta 

Plankor,bräder, ladbräder o d 
för hyvling snickeriproduktion: 

101-109 - ohyvlade av furu eller gran: 
1 - - egenproduccrade 
2 - - inköpta 

Summa inköpsvärde av ovan redovisade råvaror 
Inköpsvärdets andel av råvarukostnaden enl tab 4 

OBS. Resultaten i tabellen är ej kompenserade för bortfall. I motsvarande tabell för tidigare ar 
ingår sådan kompensation 
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Tabell 8.2 Massa- och pappersindustri, SNI 3411 
Stat nr Varuslag Kvanti

tets-
enhet 

Kvantitet Värde, 

1 000 kr 

44.01 210,220 Sågverksflis 
Ribb- och bakaved, ej för 

300 :1 bränsle, (travat mått) 
300 :9 Annat träavfall 
209 ,993, 

ur 910, 920, 999 Klenved 
44.03 Ved för massa- och pappers

framställning (inom bark): 
201 - av furu 
202 - av gran 
920 - av bok 
990 :1 - av asp 
990 :2 - av björk 

Pappersmassa, inköpt till 
arbetsstället (torr vikt): 

47.01 000 - slipmassa 
47.03 110-290 - sulfatccllulosa 
47.04 110-290 - sulfitcellulosa 
47.05 000 - halvkemisk massa 
47.07 100-900 Pappersavfall, inköpt 

Summa inköpsvärde av ovan redovisade råvaror 
Inköpsvärdets andel av råvarukostnaden enl tab 4 

OliS. Resultaten i tabellen är ej kompenserade för bortfall. I motsvarande tabell för tidigare är 
ingår sådan kompensation 
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Tabell 9 Indextal över produktionens volym samt förändring i produktivitet åren 1987—1988. 
Fördelning enligt SNI 
Volume index of industrial production and changes in production per person engaged and per hour 
worked by waqe-earners 

Näringsgren Produk
tionsvolym-
index 
(1980=100) 

Förändring i produktionsvolym 
per sysselsatt 
index 
(1980=100) 

relativ 
förändring 

per timme 
index 
(1980 = 100) 

relativ 
förändring 

Kod Benämning 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

SNI-nivåerna 1—2 

2 + 3 Gruvor och mincralbrott samt 

tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mincralbrott 

21 Kolgruvor 
22 Rapctroleumverk 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och mineralbrott" 
3 Tillverkningsindustri 

31 Livsmedelsindustri-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri2' 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädcrvaruindustri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och pappervaru-

industri, grafisk industri 
35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-

varu-, plast- och plastvaruindustri 
36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri3' 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 1—4 

2 Gruvor och mincralbrott 

21 Kolgruvor 
210(0) Kolgruvor 

22 Råpetroleumverk 
220(0) Råpetroleumverk 

23 Malmgruvor 
230 Malmgruvor 
2301 Järnmalmsgruvor 
2302 Ickejärnmalmsgruvor 

29 Andra gruvor och mineralbrott" 
290 Andra gruvor och mineralbrott" 
2901 Stenbrott, sandtag" 
2902 Mineralbroll för kemiska råvaror 
2903 Saltgruvor 
2909 Övriga gruvor och mineralbrott 

"Exklusive SNI 290102 Grus- och sandtag. — 2l Korrigerat för livsmedelssubventioner. — 3 | Exklusive SNI 384140 Fartygsupphuggerier. 
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Näringsgren Produk
tionsvolym-
index 
(1980 = 100) 

Förändring i produktionsvolym 
per sysselsatt 
index 
(1980=100) 

relativ 
förändring 

per timme 
index 
(1980 = 100) 

relativ 
förändring 

Kod Benämning 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

3 Tillverkningsindustri 

31 Livsmedelsindustri-, dryckesvaru- och 
tobaksindustri" 

311-312 Livsmedelsindustri" 
3111 Slakteri- och charkuteriindustri" 
3112 Mejeriindustri" 
3113 Frukt- och grönsakskonservindustri 
3114 Fisk- och fiskkonservindustri 
3115 Olje- och fettindustri 
3116 Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
3119 Choklad- och konfektindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
3122 Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
3132 Vinindustri 
3133 Maltdrycksindustri 
3134 Mineralvattren- och läskedrycksin-

dustri 
314(0) Tobaksindustri 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervaruindustri 

321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, textil-

beredningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
3214 Maltindustri 
3215 Tågvirkes- och bindgarnsindustri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, läderva

ruindustri 
3231 Garverier 
3232 Pälsberederier 
3233 Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 

33 Trävaruindustri 
331 Trävaruindustri utom möbelindustri 
3311 Trämaterial- och byggnadssnickeri-

industri 
3312 Träförpackningsindustri 
3319 Övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 

34 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, grafisk industri 

341 Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri 

3411 Massa-och pappersindustri 
3412 Pappers- och pappförpacknings

industri 
3419 Övrig pappers- och pappvaruindustri 
342(0) Grafisk industri (exkl förlag) 

"Korrigerat för livsmedelssubventioner 
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Näringsgren Produk
tionsvolym-
index 
(1980=100) 

Förändring i produktionsvolym 
per sysselsatt 
index 
(1980=100) 

relativ 
förändring 

per timme 
index 
(1980=100) 

relativ 
förändring 

Kod Benämning 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

35 Kemisk industri, petroleum-, gummi-
varu-, plast- och plastvaruindustri 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plast
industri 

3511 Kemikalieindustri'' 
3512 Industri för gödselmedel, ogräs-

bekämpningsmedeP' 
3513 Konstfiber-och plastindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521 Färgindustri 
3522 Läkemedelsindustri 
3523 Tvättmedels- och toalettmedels-

industri 
3529 Övrig kemisk industri 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354(0) Smörjmedels-, asfalt- och kol-

produktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, gummi 

reparationsindustri 
3559 Övrig gummivaruindustri 
356(0) Plastvaruindustri 

36 Jord- och stenvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergodsindustri 
362(0) Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan mincral-

varuindustri 
3691 Tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 

37 Järn-, stål- och metallverk 
371(0) Järn-, stål- och ferrolegeringsverk 
372(0) lckejärnmelallverk 

38 Verkstadsindustri3' 
381 Metallvaruindustri 
3811 Verktygs- och redskapsindustri 
3812 Metallmöbelindustri 
3813 Industri för metallkonstruktioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 Industri för stationära turbiner 

och motorer4) 

3822 Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och trä-

bearbetningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varubearbet-

ningsmaskiner 
3825 Datamaskinindustri, kontorsmaskin-

industri 
3829 Övrig maskinindustri, maskinrepara-

tionsverkstädcr5' 

"Inklusive S M 3512. - J ' lngar i S M 3511. - 3'F.xklusive S M 384140 Fartygsupphuggerier. - "'Ingår i SN1 3829. - "Inklusive SNI 3821. 
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Näringsgren Produk
tionsvolym-
index 
(1980 = 100) 

Förändring i produktionsvolym 
per sysselsatt 
index 
(1980=100) 

relativ 
förändring 

per timme 
index 
(1980 = 100) 

relativ 
förändring 

Kod Benämning 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 

383 Elektroindustri 
3831 Industri för elmotorer, generatorer 

samt elapparater för maskiner 
3832 Teleproduktiondustri 
3833 Industri för elektriska Hushålls-

apparater 
3839 Övrig elektroindustri, elrepara-

tionsverkstäder 

384 Transportmedclsindustri" 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier" 
3842 Rälsfordonsindustri och repara

tionsverkstäder 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
3844 Cykel- och motorcykelindustri 
3845 Flygplansindustri och- reparations

verkstäder 
3849 Övrig transportmedclsindustri 
385 Industri för instrument, foto- och 

optikvaror, ur 
3851 Instrumentindusti (inkl unndustri) 
3852 Foto- och optikvaruindustri 
3853 Urindustri2' 

39 Annan tillverkningsindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 Guld- och silvervaruindustri 
3902 Musikinstrumentindustri 
3903 Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 

"lixklusive S M 384140. - 2 ' Ingår i S M 3851. 

Utkom från trycket den 7 november 1990. 
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