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Förord 

Årsboken Industri 1992 publiceras i två delar. Del 1, som härmed föreligger, omfattar 
branschfördelade uppgifter över omsättning, kostnader, sysselsättning, el- och bränsleför
brukning m.m. 

Del 2 innehåller uppgifter om produktion av olika varor med fördelning enligt ett interna
tionellt baserat varunomenklatursystem, Harmonized System (HS). 

Redovisningen i föreliggande årsbok anknyter till föregående års. Året dessförinnan, i In
dustri 1990, gjordes dock flera omfattande förändringar i industristatistiken. De berörde 
framför allt populationen, urvalet av företag/arbetsställen som redovisar uppgifter till stati
stiken, variabelinnehållet och metoderna för hantering av och korrigering för bortfallet. 
För att i möjligaste mån tillgodose kraven på konsistenta tidsserier, reviderades även 1989 
års industristatistik i enlighet med redovisningen 1990. Jämförelser kan således göras mel
lan resultaten i Industri 1989 och den reviderade varianten av årgång 1989, publicerad i In
dustri 1990. Brytåret för den omlagda industristatistiken är därmed 1989. 

Förra årets tabell 7 "Indextal över produktionens volym....", har i år måst utgå ur denna 
publikation. Resultaten kommer i stället att publiceras i ett statistiskt meddelande (SM), se
rie I. Det beräknas utkomma ca den 15 november 1994. 

Redovisningen av data med fördelning på näringsgren lämnas i enlighet med svensk stan
dard för näringsgrensindelning (SNI). Denna nomenklatur bygger på den internationella 
standarden ISIC, 1968 års reviderade upplaga. En revidering av SNI genomförs fr.o.m. år
gång 1993. I Industri 1993 kommer resultat att publiceras enligt såväl gammal som ny 
branschindelning. 

Viss regional redovisning av industristatistikens resultat publiceras årligen i ett statistiskt 
meddelande (I 20 SM). 

Statistiska centralbyrån i oktober 1994 

JAN CARLING 
Elisabeth Sennvall 
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Summary 

Manufacturing 1992 is published in two parts. The present 
part - part 1 - deals with data by industry, concerning num
ber of establishments, operating income, operating expenses, 
value added, employment, consumption of fuels and electric 
energy etc. 

Part 2 includes production data by commodities. Products 
are classified by the HS-nomenclature (Harmonized Com
modity Description and Coding System) with numerous sub
divisions. The number of individual items totals nearly 
6.000. 

Manufacturing 1992 is the third annual volume since the 
revision of the statistics. In Manufacturing 1990 several 
main changes was made in the first hand concerning the po
pulation and the sample of enterprises/establishments report
ing data to the statistics, the contents of the variables and 
methods for handling non-response. In order to make the 
comparisons with data from previous years easier, the 
figures concerning 1989 was also revised according to the 
new methods. By comparing "old" 1989 (published in 
Manufacturing 1989) and "new" 1989 (published in Manu
facturing 1990), experiences for time-series analysis can be 
achieved. 

The statistical unit is the establishment. The population in 
Manufacturing 1992 includes all enterprises and their estab
lishments classified to Major Division 2 (Mining and Quar
rying) and 3 (Manufacturing). Included are also all industrial 
establishments, with 10 persons or more engaged, belonging 
to non-industrial enterprises. Previously the population in 
principle included only establishments dealing with in
dustrial production. 

From the present population there is a new cut-off limit 
deciding which enterprise/establishment shall participate. 
Now all industrial enterprises with at least 10 or more per
sons engaged are included. The previous cut-off limit was 5 
persons. 

Industrial enterprises with less than 10 persons engaged 
belong to the "small industry". For all of them some data 
(operating income and salary) are collected from administra

tive registers. Some other variables are calculated with the 
help of those collected. Results from these calculations - as 
well as calculations over small and big industry together -
are presented in tables in the text area. Data from the small 
industry are not included in the tables in chapter 3. 

Concerning variables now total operating income and ex
penses are asked for. The total income are specified in in
come from industrial production respectively other kind of 
income. These other kind of income are classified after kind 
of activity (tables 2 and 3 in chapter 3). There are also seve
ral variables specified within the total expenses (table 4 in 
chapter 3). 

In consequence of the changes in variables, a new defini
tion of the term value added is used from 1990. Value added 
is now calculated as total operating income reduced with 
total operating expenses except salaries and social costs. 

Nonresponse was previously compensated by imputation 
of values from a previous year. If such values didn't exist, no 
compensation was made. From 1990 and rev 1989 new 
methods for imputation of nonresponse are used. It combines 
information from internal as well as external sources. These 
new methods provides a much more adequate imputation 
and a better quality in estimated values. 

All missing establishments are now subject of imputa
tions. It also includes the kind of establishments that, for dif
ferent reasons, didn't belong to the population when this was 
established and the forms sent out. For this kind of under-
covering a definitive population frame is created afterwards. 

Establishments are classified according to the Swedish 
Standard Industrial Classification of all Economic Activities 
(SNI). The standard is identical with the ISIC 1968 up to and 
including the four digit level and has in addition a two digit 
national subclassification. It has been used in the statistics 
since 1968. The establishments are classified according to 
the composition of production measured by the output of the 
commodities. A revised SNI will be used from 1993 and 
published next year. 
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Publikationen Industri 1992 
Publikationen Industri utkommer liksom tidigare i två delar. 
Del 1 innehåller branschfördelade data över omsättning, 
kostnader, sysselsättning, el- och bränsleförbrukning samt 
indextal över produktionsvolymens utveckling. I del 2 redo
visas tabeller över varuproduktionen och viss råvaruförbruk
ning. Redovisningen omfattar värden och kvantiteter av va
rorna med indelning enligt ett internationellt rekommenderat 
varuklassificeringssystem (HS). 

Industri 1992 är den tredje publicerade årgången efter 
omläggningen av industristatistiken. I Industri 1990 gjordes 
flera omfattande förändringar, i första hand avseende popu-
lationen, urvalet av företag/arbetsställen som redovisar upp
gifter till statistiken, variabelinnehållet och metoderna för 
hantering av och korrigering för bortfall. För att i möjligaste 
mån underlätta jämförelserna bakåt i tiden och tillgodose 
kraven på konsistenta tidsserier, reviderades även 1989 års 
industristatistik i enlighet med redovisningen 1990. Genom 
att jämföra den ursprungliga redovisningen för 1989 - publi
cerad våren 1991 - med den reviderade, kan erfarenheter för 
tidsserieanalyser och bakåtjämförelser vinnas. Brytåret för 
den omlagda industristatistiken är således 1989. 

Tabellredovisningen i kapitel 3 har utformats på samma 
sätt som föregående år. 

Disposition av innehållet 
Publikationen innehåller en text- och en tabellavdelning. I 
textavdelningen ges inledningsvis i kapitel 1 en kortfattad 
historisk tillbakablick av industristatistiken samt en översikt
lig beskrivning av syftet med statistiken. Därefter beskrivs 
summariskt de viktigaste förändringarna i den omläggning 
av statistiken som genomfördes för årgång 1990. En mera 
detaljerad redovisning gjordes i Industri 1990, del 1. I ett 
speciellt avsnitt ges vissa basdata vad gäller innehåll, meto
der och definitioner. 

I kapitel 2 ges först några kommentarer till resultaten i ta
bellerna i kapitel 3. Därefter redovisas speciellt Samhallkon-
cernen, vilken inte ingår i övrig redovisning. Slutligen redo
visas några översiktliga resultattabeller för hela den svenska 
industrin. 

Kapitel 3 innehåller detaljtabellerna. I tabell 1 har samlats 
vissa nyckelvariabler. Tabell 2 och 3 innehåller statistik över 
omsättningen med fördelning på olika intäktsslag. I tabell 4 
redovisas kostnader uppdelade på kostnadsslag och i tabell 5 
statistik över sysselsatta och löner. I tabell 6 finns statistik 
över el- och bränsleförbrukningen i industrin med avseende 
på såväl kvantiteter (tabell 6.1) som kostnader (tabell 6.2). 

I tabell 7 redovisas indexberäkningar av industriproduk
tionens volymutveckling samt förändringarna i produktions
volymen per sysselsatt och per arbetstimme. Basår för dessa 
beräkningar är 1989.1 år kommer denna tabell att publiceras 
i ett statistiskt meddelande (SM), serie I. Det beräknas ut
komma ca den 15 november. 

Tabellerna avseende råvaruförbrukningen inom trävaru-
resp. massa- och pappersindustrin redovisas fr.o.m. Industri 
1990 i del 2. 
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1 Beskrivning av industristatistikens innehåll 

Historik 
Statistik över den svenska industrin har gamla anor. Löpande 
industristatistik har gjorts sedan 1820-talet. Den första för
ordningen om industristatistik tillkom redan 1832. I mera 
samlad form började statistiken publiceras 1896. Den egent
liga grunden till nuvarande industristatistik lades emellertid 
1913, som ett resultat från det förslag som tidigare lagts av 
1905 års statistikkommitté. 

Data från industristatistiken redovisas dels branschför-
delade, dels varufördelade. Per bransch redovisas t.ex. in
komster, löner, sysselsättning och energiförbrukning. Fram 
t.o.m. 1967 användes en branschindelning bestående av först 
nio och senare (från 1952) tolv s.k. industrigrupper med un
derindelningar. Från och med 1968 följer redovisningen 
standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI). Den är i 
sin tur knuten till FNs internationella näringsgrensindelning 
(ISIC). För att sörja för kontinuiteten i tidsserierna redovisa
des Industri 1967 enligt såväl gammal som ny branschno
menklatur. 

En ny internationell branschindelning har utarbetats och 
kommer att användas fr.o.m. 1993 års industristatistik. I In
dustri 1993 kommer resultaten att publiceras enligt såväl 
gammal som ny branschnomenklatur. 

Redovisningen av varuproduktionen görs fr.o.m. Industri 
1988 enligt en ny internationell varunomenklatur. Nomen
klaturen benämnd Harmonized System (HS) omfattar ca 
6 000 varu- eller statistiska nummer (stat.nr.). Före 1988 an
vändes den s.k. CCCN-nomenklaturen, omfattande ca 5 000 
varor. Förändringen mellan de båda nomenklaturerna var 
omfattande. Varuposter i den gamla nomenklaturen splittra
des eller slogs samman i stor utsträckning och nya produkter 
definierades. Övergången medförde stora problem för upp-
giftslämnarna att korrekt kunna fördela och redovisa sin pro
duktion på varorna. Kvaliteten i resultaten blev därför myc
ket osäker. Som en följd härav publicerades inte Industri 
1988, del 2. Varuproduktionen 1988 redovisas emellertid i 
Industri 1989, tillsammans med motsvarande uppgifter avse
ende 1989. 

Volymindextal över den årliga industriproduktionen finns 
i sammanhängande serie för tiden 1913-1974 (1935=100), 
på SNI 2-siffernivå. En mer detaljerad branschredovisning 
finns fr.o.m. 1949 (1968=100). Dessa serier har publicerats i 
Statistiska meddelanden nr I 1975:36. På grund av omlägg
ningen av industristatistiken för 1990 bör jämförelse bakåt i 
tiden göras med stor försiktighet. 

Från 1913 har arbetsstället utgjort den enhet som under
sökts. Gränsen för att ingå i undersökningen sattes 1946 till 
minst fem sysselsatta i årsgenomsnitt (dessförinnan minst 10 
sysselsatta och minst 10 000 kr i produktvärde). Redovis
ning av råvaruförbrukning togs in i statistiken första gången 
1935. Från och med 1986 redovisas endast förbrukningen av 
vissa råvaror inom trävaru- resp. massa- och pappersin
dustrin. Från 1986 års statistik redovisas inte heller längre 
uppgifter om industriföretagens utrustning av arbetsmaski
ner m.m. 

En genomgripande omläggning av industristatistiken ge
nomfördes 1990. Den beskrivs kortfattat nedan och mera i 
detalj i Industri 1990, del 1. 

Syfte 
Det övergripande syftet med den årliga industristatistiken är 
att förse användare på olika nivåer - SCB-interna och -exter
na, offentliga och privata, inhemska och internationella, 
föreningar och enskilda - med underlag om den svenska 
gruv- och tillverkningsindustrins bransch-, struktur- och pro
duktionsförhållanden. 

Med sin breda uppläggning och relativt detaljerade redo
visning kan industristatistiken utgöra en grund för alla som 
har behov av data om svensk industri. 

Statistiken ger underlag för beräkning av långa tidsserier, 
vilket utnyttjas för att i olika sammanhang belysa utveck
lingen för hela eller delar av industrin. Genom sin uppbygg
nad har statistiken också en väl dokumenterad användning 
för forskningsändamål. 

Resultaten från industristatistiken har på senare år i allt 
större utsträckning använts för rapportering till internationel
la organ. Detta gäller både bransch- och varudata. Genom 
det planerade kommande EG-samarbetet beräknas för fram
tiden utökade krav av detta slag komma att ställas på in
dustristatistiken. 

Även i många andra sammanhang har efterfrågan på data 
från industristatistiken ökat under senare år. Som exempel 
kan nämnas de krav som ställts på statistiken som underlag 
för analys av kostnadsläge och produktivitetsutveckling in
om den svenska industrin. Industristatistikens resultat utgör 
också ett nödvändigt basunderlag i nationalräkenskapsberäk
ningarna. 

Kortfattad beskrivning av om
läggningen av statistiken 1990 
Till årgång 1990 genomfördes flera förändringar, som var 
och en på olika sätt påverkade resultaten i och redovisningen 
av industristatistiken. Förändringarna gjordes framför allt i 
syfte att anpassa statistiken till förändrade förutsättningar 
och nya krav. 

I efterhand reviderades även årgång 1989. Hur föränd
ringarna påverkat resultaten framgår av en jämförelse mellan 
gammal version 1989 (Industri 1989, del 1) och ny version 
1989 (tabeller i kapitel 3.2 i Industri 1990, del 1). 

Före 1990 utgjordes populationen i industristatistiken av 
arbetsställen med fem eller fler industrisysselsatta inom nä
ringarna Gruvor och mineralbrott (SNI 2) samt Tillverk
ningsindustri (SNI 3). Endast arbetsställen som fanns regist
rerade som aktiva vid urvalstillfället (oftast november mät
aret) togs med. Så kallade hjälparbetsställen av typ försälj
ningskontor o.d. ingick inte, med undantag för rena huvud
kontor. Några industribranscher var dessutom undantagna 
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helt (grus och sand, bokförlag, fartygsupphuggerier), men 
ingår nu. 

I den nya populationen ingår samtliga företag och dessas 
arbetsställen, vilka under året tillhört industrin (bransch SNI 
2 eller 3) enligt en efter mätarets slut definierad årgångsram. 
Därutöver ingår alla industriella arbetsställen med minst 10 
anställda som tillhört icke-industriella företag. Vidare ingår i 
populationen (drygt 30 st) kända s.k. hjälpföretag, liksom 
icke-industriella företag som drivs i kommission för industri
företag. 

Endast industriföretag med minst 10 anställda (eller in
dustriarbetsställen med minst 10 anställda i icke-industrifö-
retag) blankettundersöks. Industriföretag med färre än tio an
ställda förs till kategorin småindustri. Dessa blankettunder
söks inte, men vissa centrala uppgifter (omsättning och lön) 
hämtas från administrativa register. Därefter beräknas andra 
variabler med ledning från dessa. 

När det gäller variabelinnehållet efterfrågas fr.o.m. 1990 
arbetsställets totala rörelseintäkter och rörelsekostnader. När 
det gäller intäkterna specificeras även andra intäkter än såda
na som gäller försäljning av egna tillverkade produkter. Des
sa övriga intäkter klassificeras efter verksamhetens art, med 
uppdelning enligt svensk näringsgrensindelning (SNI). Även 
de totala rörelsekostnaderna specificeras i stor utsträckning. 
Före 1990 omfattade undersökningen endast vissa intäkts-
och kostnadsposter. 

För att kunna summera arbetsställena i ett flerarbetsställe-
företag till en företagstotal infördes även några nya variabler 
som ger underlag för redovisning av värdet av internleveran
ser mellan arbetsställen. 

Som en konsekvens av omläggningen insamlas även upp
gifter om antalet personer (uppdelade på män och kvinnor) 
som helt är sysselsatta med andra verksamheter än industri
verksamhet. Därmed täcker statistiken fr.o.m. 1990 all sys
selsatt personal vid arbetsstället. 

Även definitionerna i några centrala variabler förändra
des. I den omlagda industristatistiken avser således saluvär
det i intäktstablån försäljningsvärdet av under året levererade 
varor. Den tidigare definitionen avsåg under året producera
de varor. 

Vad gäller förädlingsvärdet beräknades detta före 1990 
som s.k. census value added, dvs. med ett urval av kostnads
poster. Även om det inte blev helt korrekt avsåg förädlings
värdet den industriella verksamheten. I den omlagda in
dustristatistiken är det ännu svårare än tidigare att separera 
kostnader hänförliga till industriverksamheten från sådana 
avsedda för andra verksamheter. Därför beräknas inte längre 
förädlingsvärdet för enbart den industriella verksamheten, 
utan för industriföretagens totala omsättning. I detta föräd
lingsvärde (s.k. real value added) reduceras vidare omsätt
ningen - i motsats till tidigare - med samtliga rörelsekostna
der utom löner och arbetsgivaravgifter. 

Från och med 1990 används nya metoder för hantering av 
bortfall och undertäckning. I tidigare årgångar av industri
statistiken kompenserades objektsbortfallet genom avskrifter 
av arbetsställets lämnade uppgifter från tidigare årgångar. 
Därvid kunde ibland upp till tre år gamla värden användas. 
Om ingen avskriftsmöjlighet fanns, gjordes inte någon bort
fallskorrigering och inte heller någon annan kompensation 
för undertäckningen. Numera imputeras värden för alla ar
betsställen i populationen som, oavsett anledning, inte redo

visat uppgifter till industristatistiken. För att klara detta häm
tas uppgifter om verksamhetens nivå från andra källor (SCBs 
finansstatistik, kontrolluppgifterna (KU) eller MOMS-regist-
ret i skatteadministrationen). Dessa uppgifter, som ger ramar 
(totaler) för verksamheten fördelas sedan på delposter med 
hjälp av i första hand avskriftsinformation och i andra hand 
gruppinformation, som bygger på insamlade värden i aktuell 
grupp (bransch och storlek). Beräkningen av småindustrin 
sker också genom utnyttjande av externa källor. 

I samband med omläggningen av statistiken gjordes också 
en översyn av tabellredovisningen. Den gamla tabellen som 
redovisade antalet arbetsställen och sysselsatta i storleks
grupper efter antalet sysselsatta med fördelning på branscher 
utgick. Vidare flyttades fr.o.m. 1990 en tabell som innehöll 
antal arbetsställen och sysselsatta länsvis till serien statistiskt 
meddelande (I 20 SM), som innehåller regionala data från 
industristatistiken. 

De gamla sysselsättningstabellerna sammanslogs till en 
ny tabell där både löner och sysselsättning finns med. För
delningen på män och kvinnor slopades liksom uppdelning
en mellan ägare och tjänstemän. 

Nya tabeller innehållande omsättningen inom industrin 
med olika uppdelningar publiceras från 1990. Vidare bör 
särskilt observeras att saluvärdet i gamla tabell 1 numera 
motsvaras av kolumnen "industriell verksamhet" i tabell 2. 
Hela den nuvarande tabell 1 omfattar all verksamhet som ut
förs inom industrin i motsats till den gamla tabell 1 som defi-
nitionsmässigt avsåg endast den industriella produktionen. 

Basfakta om industristatistiken 
Population 
Populationen i den svenska industristatistiken utgörs av ar
betsställen till samtliga företag med industribransch (näring 
2 och 3) samt industriarbetsställen (näring 2 och 3) till icke 
industriella företag. Företag med minst tio anställda och ar
betsställen med minst tio anställda till icke-industriella före
tag blankettundersöks, medan övriga belyses översiktligt ge
nom att uppgifter hämtas från administrativa register. Totalt 
blankettundersöks drygt 9 000 arbetsställen, medan 33 000 
företag i småindustrin registerundersöks. 

Arbetsstället 
Arbetsstället är den enhet i industristatistiken, för vilken 
uppgifter insamlas och redovisas. Valet av enhet följer inter
nationella rekommendationer. 

Arbetsstället definieras som en lokalt fristående enhet in
om ett företag som bedriver ett enda slag av verksamhet in
om i regel en enda definierad bransch. Om ett företag på 
samma plats driver rörelse, som omfattar flera olika aktivite
ter, kan företaget således anmodas att lämna separata uppgif
ter för varje aktivitet, under förutsättning att aktiviteterna 
sker i olika branscher och under förutsättning att tillräckligt 
underlag finns för en tillfredsställande redovisning. Varje så
dan separat redovisad aktivitet utgör ett arbetsställe. 

Oftast är dock en aktivitet dominerande och företagen 
saknar underlag för uppdelning. Därför fördelas den lokala 
enheten vanligen inte på skilda arbetsställen. Ett arbetsställe 
kan alltså vid sidan av den primära aktiviteten innefatta se
kundära aktiviteter, som egentligen hör hemma i andra nä
ringar. Flera lokala enheter inom samma kommun kan/får 
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lämna en blankett under förutsättning att de bedriver samma 
typ av verksamhet. 

Det förekommer att skilda arbetsställen av redovisnings
tekniska skäl sammanslås till en redovisningsenhet. Det gäl
ler då en eller flera s.k. hjälparbetsställen som slås ihop in
bördes och/eller uppgår i ett arbetsställe med industriproduk
tion. Ett hjälparbetsställe är ett arbetsställe som inte har till
verkning och kan vara av typ huvudkontor, försäljningskon
tor, lagerlokal etc. 

Näringsgrensstandard (SNI) 
Från och med årgång 1968 tillämpas vid branschredovis
ningen den år 1969 fastställda, Svensk standard för närings
grensindelning (SNI). De fyra första siffrorna i standarden 
sammanfaller med den internationella näringsgrensstandar
den ISIC 68. Den femte och sjätte nivån utgörs av nationella 
svenska uppdelningar, som innebär en mer detaljerad redo
visning än den internationella indelningen. Det gäller in
dustrigrenar av större betydelse i Sverige än utomlands, t.ex. 
tillverkning av massa och papper, vissa maskiner, vissa ke
miska produkter etc. 

Klassificeringen av arbetsställen efter SNI-bransch be
stäms av de produkter som produceras. Om produktionen är 
uppdelad på flera produkter - vilket är det normala för ett ar
betsställe - förs arbetsstället till den bransch som har den 
största andelen av det totala saluvärdet för arbetsstället. 

En ny branschstandard införs fr.o.m. 1993 års industrista
tistik. 

Datainsamling och blanketter 
Enligt Svensk författningssamling (SFS) 1966:37 är varje 
rörelseidkare skyldig att till statistiska centralbyrån lämna 
uppgifter om sin rörelse. Särskilda föreskrifter om uppgifts-
lämnandet till industristatistiken har på grundval härav be
slutats av SCB (SCB-FS 1987:21). 

Den nuvarande blanketten är tresidig; huvuduppgift 1, hu
vuduppgift 2 och specialuppgift. 

Huvuduppgift 1 är indelad i 4 huvudavdelningar. Den 
första avser arbetsställets totala rörelseintäkter dvs. inte bara 
intäkter från den industriella verksamheten utan även intäk
ter från all annan verksamhet (tjänster av skilda slag t.ex. 
handel, byggnadsverksamhet). Den andra huvudavdelningen 
omfattar olika kostnadsposter. De övriga två huvudavdel
ningarna på Huvuduppgift 1 avser lageruppgifter resp. upp
gifter rörande investeringar. Lageruppgifterna skall redovi
sas med fördelning på ingående resp. utgående lager av dels 
färdiga produkter tillverkade vid arbetsstället, dels varor i ar
bete tillverkade vid arbetsstället. Uppgifterna rörande inves
teringar skall anges fördelade på tre poster, nämligen inves
teringar i nyanläggningar samt ny-, till- och ombyggnader av 
arbetsstället, förvärv av nya och begagnade maskiner, inven
tarier och bilar till arbetsstället samt försäljning av arbets
ställets maskiner, inventarier och bilar. 

Huvuduppgift 2 omfattar två avdelningar. I den ena ef
terfrågas sysselsättningsdata och i den andra uppgifter röran
de förbrukningen av olika slag av energi. 

Specialuppgiften innehåller varuredovisningen. Även om 
det alltjämt är uppgifter rörande produktionen som primärt 
önskas, lämnas det fritt för uppgiftslämnaren att redovisa an
tingen produktion eller leveranser av de olika produkterna. 
Markering skall dock göras efter vilken princip redovis

ningen lämnats. Några större förändringar i redovisningsför
farandet synes dock icke ha skett genom denna valmöjlighet. 
Många redovisade redan tidigare leveranser och i en del fall 
är lagerförändringarna så små att uppgifterna rörande pro
duktion eller leveranser är av samma storleksordning. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna skall i princip avse kalenderåret. Omkring 15-
20 procent av antalet arbetsställen har emellertid ett bokfö
ringsår med annan tidsförläggning. Detta förhållande accep
teras i statistiken. De redovisade uppgifterna motsvarar alltså 
inte alltid exakt det kalenderår som anges i berättelsen. 

I de fall företag i samband med omläggning av redovis
ningsperiod redovisar kortare eller längre period än tolv må
nader, görs omräkning till tolv månader. 

Definitioner av vissa variabler 
Saluvärdet Det totala saluvärdet av den industriella verk
samheten (se tabell 2, kolumn 1) utgörs av sammanlagda sa
luvärdet av de under året för avsalu framställda (produk
tionsalternativet) eller sålda (leveransalternativet) produkter
na samt bruttoersättningar för utförda reparationer, lönbear
betning, monterings- och installationsarbeten. I regel utgörs 
saluvärdena av bruttobelopp utan avdrag för kostnader för 
råvaror m.m. men i de fall då produkterna framställts mot 
lön ingår endast lönebeloppen. Om lönearbete utförts åt an
nat industriföretag föreligger en dubbelräkning beroende på 
att värdet av lönearbetet även ingår i det beställande företa
gets saluvärde. Har arbetet däremot utförts åt företag som 
inte lämnat redovisning i industristatistiken, ingår värdet av 
råvaran endast delvis eller inte alls i saluvärdet. 

Saluvärdena exkluderar indirekta konsumtionsskatter. 
Vid petroleumraffinaderierna (SNI 353) förekommer en 

betydande raffinering av inlämnad olja - löneraffinering. För 
att hela industrins saluvärde skall bli redovisat efter ungefär 
samma principer har saluvärdet för de lönraffinerade petro
leumprodukterna beräknats. Detta har skett i samråd med 
uppgiftslämnarna. I princip skall beräkningen göras med ut
gångspunkt 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 täc
ker vissa transport- och lagringskostnader. Resultatet blir att 
det beräknade saluvärdet blir för högt i förhållande till de an
givna kostnaderna. 

Förädlingsvärdet Förädlingsvärdet definieras som in
täkterna reducerade med de kostnader (utom löner och ar
betsuppgifter) som åtgår för att generera intäkterna. Det i 
tabell 1 redovisade förädlingsvärdet avser värdet av hela 
verksamheten hos de industriella arbetsställena. Detta föräd
lingsvärde (s.k. real value added) baseras alltså på den totala 
verksamheten och reduceras med samtliga rörelsekostnader 
utom löner och arbetsgivaravgifter. 

Produktionskostnader. I tabell 4 redovisas totala rörel
sekostnader med fördelning på de kostnadsslag som ingår i 
undersökningen. I kostnaden för löner inräknas direkta löne
kostnader som bl.a. tidlön, ackordsersättning, helgdagslön 
och helgdagsersättning, skift-, kallorts- och obekvämlighets
tillägg, semesterlön och semesterersättning, sjuklön, av
gångsvederlag, provision, tantiem, vinstandelar, gratifikatio
ner och naturaförmåner. 
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I lönekostnaderna ingår däremot ej ersättning från arbets
givaren för att täcka med arbetet förenade särskilda kostna
der, såsom ersättning för resor i anställningen eller trakta
menten, som utgör gottgörelse för merkostnader i samband 
med uppehåll på främmande ort. 

I kostnaden för sociala avgifter inräknas lagstadgade ar
betsgivaravgifter, kompletterande pensionsförmåner, grupp
livförsäkring (AFA), avsättningar till pensionsstiftelser m.m. 

I kostnaden för råvaror, halvfabrikat och andra material 
ingår också kostnader för material, delar och tillbehör, som 
tillsläppts vid löne- och reparationsarbeten åt utomstående. 
Kostnader för material, som använts vid större reparationer 
och underhåll av egna anläggningar ingår däremot inte. 

Kostnaden för bränsle avser förbrukningen av inköpt 
bränsle. I kostnaden för elenergi ingår all elektrisk energi 

som inköpts och förbrukats för drivkraft, belysning, upp
värmning, alstring av ånga m.m. Såsom inköp räknas även 
energi, som levererats från av arbetsstället tillhörigt, friståen
de kraftverk. Elskatt skall ingå i kostnaderna. 

Kostnadsposten övriga rörelsekostnader är en restpost för 
icke-specificerade kostnader. Hit förs bl.a. kostnader för la
gervärdesförändringar. Denna delpost kan därför få både 
positiva och negativa värden. 

Sysselsatt personal. Begreppet tjänstemän avser i regel 
anställda tjänstemän den 1 augusti för undersökningsåret, 
eller eljest annan tidpunkt då verksamheten var av normal 
omfattning. Beträffande arbetarpersonalen anges medelanta
let sysselsatta personer under den tid verksamheten pågått 
under året. 
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2 Resultat 

Kommentarer till tabellerna i 
kapitel 3 
I tabell 1 redovisas några nyckelvariabler i industristatisti
ken. Det gäller totala antalet arbetsställen och sysselsatta 
samt total omsättning, rörelsekostnad och förädlingsvärde 
fördelat på branscher (från grövsta till finaste branschnivå). 

Antalet arbetsställen minskade mellan 1991 och 1992 
med ca 500 eller drygt 5 procent. Inom textil (SNI 32) sked
de en kraftig minskning med ca 12 procent. Relativt stora 
minskningar noteras också inom metallvaruindustrin (SNI 
381), maskinindustrin (SNI 382) och transportmedelsindust
rin (SNI 384), som alla minskade med ca 8-9 procent. Antal 
arbetsställen inom massa, papper och grafisk industri (SNI 
34) var i stort sett oförändrad mellan åren. 

Antal sysselsatta minskade med ca 75 600, eller drygt 10 
procent. Mest markant var minskningen inom branscherna 
textil (SNI 32), trävaru (SNI 33) och jord och sten (SNI 36). 

Den totala omsättningen i den svenska industrin minskade 
mellan 1991 och 1992 med 5,8 procent i löpande priser. Alla 
branscher uppvisade minskning och allra mest minskade 
omsättningen inom trävaruindustrin (SNI 33) med ca 16 pro
cent och inom jord- och stenvaruindustrin (SNI 36) med ca 
14 procent. Bäst klarade sig livsmedelsindustrin (SNI 31), 
med en minskning på drygt 1 procent. 

De totala rörelsekostnaderna minskade med ungefär sam
ma andel som omsättningen, eller 5,7 procent. Det samlade 
förädlingsvärdet minskade med 6,6 procent, mest inom jord-
och stenvaruindustrin (SNI 36) och trävaruindustrin (SNI 
33). Ökning av förädlingsvärdet noteras inom livsmedelsin
dustrin (SNI 31). 

Det bör påpekas att förändringarna inom olika branscher 
påverkas av att enskilda arbetsställen ibland byter bransch 
mellan åren. 

I tabellerna 2 och 3 har de totala rörelseintäkterna förde
lats på olika slag av intäkter. I tabell 2 har i första hand sär
skilts intäkter av ren industritillverkning och intäkter från 
annan verksamhet. I tabell 3 redovisas de sistnämnda intäk
terna med vidare fördelning på typer av intäkter. 

Det bör särskilt uppmärksammas att första kolumnen i ta
bell 2, dvs. intäkterna av industriell verksamhet, är den typ 
av intäkter som före omläggningen publicerades under rubri
ken saluvärde (se t.ex. tabell 1 i Industri 1989). 

Om man jämför utvecklingen av intäkterna mellan 1991 
och 1992 finner man att icke-industriverksamheten minska
de med 2,7 procent, medan minskningen för industriproduk
tionen blev 5,8 procent. Stora variationer förekommer dock 
mellan branscher. 

Det helt dominerande intäktsslaget vid sidan av industri
produktionen är, som framgår av tabell 3, intäkter av handel, 
som utgör drygt 83 procent av dessa övriga intäkter. 

I tabell 4 redovisas totala rörelsekostnader med fördel
ning på kostnadsslag i olika branscher. Av de specificerade 

kostnaderna dominerar löne- resp. råvarukostnaderna. De ut
gör ca 16 resp. 43 procent av de totala kostnaderna. Av ta
bellen kan utläsas att det är stora variationer mellan olika 
branscher. 

De totala lönekostnaderna i industrin, minskade i löpande 
priser mellan 1991 och 1992 med 2,9 procent. Mest minska
de de inom trävaruindustrin (SNI 33) och jord- och stenvaru
industrin (SNI 36) med vardera ca 8 procent. Råvarukostna
derna minskade totalt med knappt 7 procent. 

Tabell 5 omfattar en branschvis redovisning av antal sys
selsatta och löner fördelade på industritjänstemän och -ar
betare samt övrig personal (i icke-industriell verksamhet). 
För industriarbetare redovisas antal arbetade timmar resp. 
arbetade timmar per arbetare. 

För hela industrin minskade antal arbetare med 12 procent 
och tjänstemän med knappt 7 procent. Lönekostnaderna 
minskade med ca 4 procent för arbetarna och ca 1 procent 
för tjänstemän. 

I tabell 6 redovisas el- och bränsleförbrukning dels avse
ende kvantiteter (6.1), dels faktiska kostnader (6.2). På 
grund av gällande osäkerhet i resultaten kan mindre vanligt 
förekommande bränsleslag inte redovisas på detaljbranscher. 
Värdena för elförbrukningen i bransch SNI 341 är, p.g.a. 
ändrad redovisningsprincip, ej jämförbar med föregående år. 

För hela industrin minskade elförbrukningen med 4,8 pro
cent mellan 1991 och 1992, medan kostnaderna för el mins
kade med 4,2 procent. Oljeförbrukningen inom industrin 
minskade mellan 1991 och 1992. För eldningsoljan blev 
minskningen ca 7 procent och för dieseloljan ungefär 8 pro
cent. Bensinförbrukningen däremot ökade med drygt 4 pro
cent. Förbrukningen av naturgas minskade med 7 procent 
och förbrukningen av propan med ca 2 procent. Förbruk
ningen av fjärrvärme ökade med nästan 4 procent mellan 
1991 och 1992. 

Investeringar inom industrin 
Uppgifter om arbetsställens investeringar har ingått i un
dersökningen några år och har publicerats fr.o.m. årgång 
1991. Uppgifterna avser investeringar i form av ny-, till- och 
ombyggnad av fastigheter (ej köp av fastigheter, inkl. mark) 
samt köp av maskiner och inventarier (inkl. bilar och bus
sar). Detta utgör arbetsställenas bruttoinvesteringar. Vidare 
efterfrågas försäljningen av arbetsställets maskiner och in
ventarier (inkl bilar och bussar). Bruttoinvestering reducerat 
med försäljning ger nettoinvestering. 

Tabellen nedan omfattar alla industriföretag med minst 10 
sysselsatta. Samhall ingår inte. Redovisningen är gjord på in
dustriell arbetsställebransch, vilket innebär att icke-industri-
arbetsställen till industriföretag exkluderats. Dessas bruttoin
vesteringar uppgick till totalt knappt 1 000 miljoner kr. 
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Brutto- och nettoinvesteringar hos företag med 
minst 10 sysselsatta i svensk industri år 1992 

Näringsgren 
(SNI) 

Brutto-
invest 
milj kr 

Netto-
invest 
milj kr 

2 Gruvor och mineralbrott 
31 Livsmedel 
32 Textil 
33 Trävaru 
34 Massa, papper och grafisk 
35 Kemi, petroleum och plaster 
36 Jord och sten 
37 Järn och stål 
38 Verkstad 
39 Övrigt 

2+3 Totalt 

De totala bruttoinvesteringarna uppgick år 1992 till ca 30 
miljarder kr. Något mer än 1/3 av dessa skedde inom verk
stadsindustrin (SNI 38). Relativt stor andel investeringar kan 
också noteras inom pappers-, massa- och grafisk industri 
(SNI 34), och kemisk industri (SNI 35), vardera ca 16 pro
cent. 

Jämfört med motsvarande värden för bruttoinvesteringar
na 1991, minskade dessa för hela industrin till 1992 med ca 
18 procent i löpande priser. Inom samtliga branscher upp
mättes minskningar, dock med stora skillnader mellan 
branscherna. 

Bruttoinvesteringarna uppgick år 1992 totalt till 4,0 pro
cent av arbetsställenas totala rörelseintäkter. 

Samhallkoncernen 
Industristatistikens tabeller omfattar inte den verksamhet 
som bedrivs inom Samhall. Samhallkoncernen ägs av staten 
och dess syfte är att bereda meningsfullt och utvecklande ar
bete åt arbetshandikappade där behoven finns. 

Samhall består av en central stiftelse, ett marknadsfö
ringsbolag samt 24 regionala företag. 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, sysselsätt
ning, saluvärde och kostnader inom Samhallkoncernen. 

Samhall, översikt budgetår 1991/92 

Arbetsställen 
Tjänstemän 
Arbetare 
Arbetstimmar 
Rörelseintäkter 
Förädlingsvärde 
Rörelsekostnader 

därav: 
råvaror 
emballage 
bränsle och drivmedel 
elenergi 
bortlämnade lönarb 
lejda transporter 
löner: 

tjänstemän 
arbetare 

Investeringar 

Tabellen avser perioden budgetåret 1991/92. Därefter har 
Samhall beslutat övergå till redovisning per kalenderår. Näs
ta redovisningsperiod är då den 1 juli 1992 till den 31 de
cember 1993, dvs. 18 månader. Någon egen insamling av 
data för kalenderåret 1992, har ej kunnat göras. 

Uppgifterna i tabellen ovan om insamlats från såväl mo
derföretaget Samhall som från vart och ett av de regionala 
företagen. Redovisningen omfattar inte varudata, eftersom 
uppgiftslämnarna har stora svårigheter att uppge dessa. Det 
beror på att tillverkningen till största delen utgörs av lego-
och underleverantörsarbeten. Vid varje arbetsställe är dess
utom produktionen ofta mycket varierad, varför någon 
branschklassificering av de enskilda arbetsställena inte är 
meningsfull. 

Tillverkningsindustrin inom Samhall domineras av pro
duktion inom mekanisk verkstadsindustri och möbeltillverk
ning. Service- och tjänsteverksamheten ökar och uppgick 
1991/92 till ca 12 procent av total fakturering. 

Samhalls kostnader täcks av försäljning och statsbidrag. 
Bidragets storlek uppgick budgetåret 1991/92 till 4 570 Mkr. 

Översiktliga beräkningar för 
hela den svenska industrin 
Som tidigare nämnts omfattar tabellerna i kapitel 3 industri
arbetsställen till företag med minst tio anställda. Dessa ar
betsställen blankettundersöks. Industriföretag med färre än 
tio anställda förs till kategorin småindustri. Dessa blankett-
undersöks inte, men vissa centrala uppgifter (omsättning och 
lön) hämtas från administrativa register och några ytterligare 
variabler beräknas med ledning av dessa. 

I tabellen nedan har resultaten från småindustrin inklude
rats. Därigenom omfattar denna samtliga industriarbetsstäl
len i svensk industri (med undantag av Samhall, se ovan). Vi 
får på detta sätt en funktionell (arbetsställe-) redovisning av 
hela industrin. Utanför redovisningen faller härigenom icke
industriella arbetsställen till industriföretag. Även dessa ar
betsställen ingår emellertid i undersökningen. Översiktliga 
resultat redovisas längre fram i detta avsnitt. 

År 1992 var den totala omsättningen i svensk industri 
knappt 800 miljarder kr. Förädlingsvärdet var 235 miljarder 
kr och antalet sysselsatta knappt 700 000. Mellan 1991 och 
1992 minskade omsättningen i löpande priser med ca 50 mil
jarder kr eller 6 procent och förädlingsvärdet med drygt 15 
miljarder kr eller ca 6 procent. Antalet sysselsatta minskade 
med 81 000, vilket är en nedgång med 10,5 procent. 

Diagrammen visar olika branschers andelar av hela in
dustrin år 1992. Med förädlingsvärdet som mått utgör verk
stadsindustrin (SNI 38) nästan hälften (44 procent). Pap
pers-, massa- och grafisk industri (SNI 34) och kemiska in
dustrin (SNI 35) är i det närmaste lika stora (ca 15 procent). 
Notabelt är att järn- och stålbranschen numera utgör endast 
5 procent av hela industrin och teko bara 2 procent. 

Med sysselsatta som mått kan noteras att verkstadsindust
rins andel är ännu mera markant (48 procent), medan den ke
miska industrins andel är markant mindre (9 procent). 
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Totala rörelseintäkter, rörelsekostnader, förädlingsvärden samt lönekostnader och antal sysselsatta för 
samtliga arbetsställen i svensk industri år 1992 

Näringsgren 
(SNI) 

Rörelse
intäkter 
milj kr 

Rörelse
kostnader 
milj kr 

Förädlings
värden 
milj kr 

Löner 

milj kr 

Syssel
satta 
antal 

2 Gruvor och mineralbrott 
31 Livsmedel 
32 Textil 
33 Trävaru 
34 Massa, papper och grafisk 
35 Kemi, petroleum och plaster 
36 Jord och sten 
37 Järn och stål 
38 Verkstad 
39 Övrigt 

2+3 Totalt 

Förädlingsvärden i svensk industri fördelade på 
branscherår 1992 

Sysselsatta i svensk industri fördelade på 
branscherår 1992 

Översiktliga beräkningar för 
småindustrin 
Småindustrin utgör, som nämnts ovan, industriföretag med 
färre än tio anställda. Totalt ingår i tabellen nedan ca 33 000 
småföretag. De har tillsammans en omsättning på ca 51 mil
jarder kr och ca 46 000 anställda. 

Det kan ha visst intresse att jämföra utveckling och för
delning inom småindustrin med motsvarande i storindustrin 
(tabellerna i kapitel 3). Man finner bl.a. att utvecklingen 
mellan 1991 och 1992 varit något lite gynnsammare inom 
småindustrin vad gäller omsättning och förädlingsvärde för 
alla industribranscher sammanslagna. Mellan branscher va
rierar dock resultaten avsevärt. Antal sysselsatta har minskat 
något mera i småindustrin än i storindustrin (11 procent resp. 
10 procent). 

De olika branschernas andelar av totala industrin skiljer 
sig något åt mellan små- och storindustrin. Markant större i 
småindustrin är trävarubranschen (SNI 33) som i småindust
rin utgör ca 12 procent och i storindustrin 7 procent. Det gäl
ler både omsättning och sysselsättning. Större andel inom 
småindustrin har också tekoindustrin (SNI 32) med 4 pro
cent resp. 1 procent. Betydligt lägre andel inom småindustrin 
kan noteras för järn och stål (SNI 37) med endast 1 procent 
mot 6 procent inom storindustrin. Även den kemiska indust
rin (SNI 35) har markant lägre andel i småindustrin med 8 
procent resp. 13 procent, liksom livsmedelsindustrin (SNI 
31) med motsvarande andelar 9 procent resp. 15 procent. 

För verkstadsindustri (SNI 38) är bilden splittrad. När det 
gäller omsättningen är andelen i småindustrin högre än i 
storindustrin (42 procent resp. 41 procent). Andelen syssel
satta är dock lägre i småindustrin (48 procent resp. 47 pro-
cenO. 
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Totala rörelseintäkter, rörelsekostnader, förädlingsvärden samt lönekostnader och antal sysselsatta för 
små företag (0-9 sysselsatta) i svensk industri år 1992 

Näringsgren 
(SNI) 

Rörelse
intäkter 
milj kr 

Rörelse
kostnader 
milj kr 

Förädlings
värden 
milj kr 

Löner 

milj kr 

Syssel
satta 
antal 

2 Gruvor och mineralbrott 
31 Livsmedel 
32 Textil 
33 Trävaru 
34 Massa, papper och grafisk 
35 Kemi, petroleum och plaster 
36 Jord och sten 
37 Järn och stål 
38 Verkstad 
39 Övrigt 

2-1-3 Totalt 

Översiktliga beräkningar för 
icke-industriella arbetsställen 
till industriföretag 
Resultaten i tabellen nedan ingår, som tidigare nämnts, inte i 
några andra tabeller i denna publikation. Utmärkande för 
dessa arbetsställen är att de har en bransch som inte är in
dustri. Det är t.ex. skogsförvaltningar till pappersbruken, ar
betsställen som svarar för handelsverksamhet, transporter 
etc. inom ett industriföretag. 

Som framgår av tabellen rör det sig om ca 180 arbetsstäl
len med en total omsättning av drygt 18 miljarder kr och 
drygt 12 000 sysselsatta. 

Omsättningsmässigt hör flertalet arbetsställen till företag 
inom massa och papper (SNI 34) och verkstad (SNI 38). 

Antal arbetsställen, totala rörelseintäkter, rörelsekostnader samt lönekostnader och antal sysselsatta för 
icke-industriella arbetsställen till industriföretag år 1992 

Näringsgren 
för företag 
(SNI) 

Arbets
ställen 
antal 

Rörelse
intäkter 
milj kr 

Rörelse
kostnader 
milj kr 

Löner 

milj kr 

Syssel
satta 
antal 

2 Gruvor och mineralbrott 
31 Livsmedel 
32 Textil 
33 Trävaru 
34 Massa, papper och grafisk 
35 Kemi, petroleum och plaster 
36 Jord och sten 
37 Järn och stål 
38 Verkstad 
39 Övrigt 

2+3 Totalt 
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3 Tabeller 
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Tabell 1 Antal arbetsställen, sysselsatta, rörelseintäkter, rörelsekostnader samt 
förädlingsvärde år 1992 
Number of establishments, employees, operating income, operating expenses and value added 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Arbets
ställen 

antal 

Establish
ments 

Industry 

Syssel
satta 

antal 

Employees 

Rörelse-
intäkter 

1 000 kr 

Operating 
income 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Operating 
expenses 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Value added 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

Percent 
imputed 

value 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3 - 6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr gruvor o mineralbrott 18) 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse-
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

1 000 kr % 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan olje- och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och choklad-

konfektyrindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustri 5) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) Mineralvatten- och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Gamindustri 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, s ä n g k l ä d e s - och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) Tågvirkes- och bindgams-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

331 Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 

3311 Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 

33111 Sågverk, hyvlerier, trä-
impregneringsverk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för byggnads- och 

inredningssnickerier 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig pappers- och papp

industri 
34113 Träfiberplattindustri 
3412 P a p p e r s - och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan p a p p e r s - och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig pappers- och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan p a p p e r s - och papp-

varuindustri 12) 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för oxygen- och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14) 
3513 K o n s t f i b e r - och plast

industri 
35131 K o n s t f i b e r - och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

35409 Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 

354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 Regummerings- och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 Järn- och stålgjuterier 



22 

Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

372 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejärn-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejärnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811(0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse-
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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Kod Näringsgren Arbets
ställen 

antal 

Syssel
satta 

antal 

Rörelse
intäkter 

1 000 kr 

Rörelse
kostnader 

1 000 kr 

Förädlings
värde 

1 000 kr 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

% 

385 Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 

3851(0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 (0) Guld- och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Anger hur stor andel av 
rörelseintäkterna 
som skattats för bortfall 
i undersökningen eller 
undertäckning i populationen 
vid utsändningstillfället. 
Helt blankt utrymme innebär 
att bortfall eller undertäckning 
inte finns. 

2) lngåriSNI29 
3) lnklSNI22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Tabell 2 Totala rörelseintäkter med fördelning på intäktsslag år 1992 
1 000 kr 

Total operating income divided into kind of income 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Industrial 
production 

Vinstpålågg 
vid företags-

interna 
trans

aktioner 

Profit 
depending 
on internal 

trans
actions 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

Trade Other 
services 

Other kind 
of 

operating 
income 

Total 
operating 
income 

Per 
cent 

imputed 
value 

SNI-nivåerna 1-2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 

samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3-6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr gruvor o mineralbrott 18) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags-

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse-
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan olje- och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och choklad-

konfektyrindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustris) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) M i n e r a l v a t t e n - och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Garnindustri 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse-
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, sängk lädes- och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) T å g v i r k e s - och bindgarns-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålågg 
vid företags-

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

331 Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 

3311 Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 

33111 Sågverk, hyvlerier, trä-
impregneringsverk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för byggnads- och 

inredningssnickerier 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig pappers- och papp

industri 
34113 Träfiberplattindustri 
3412 P a p p e r s - och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan p a p p e r s - och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig p a p p e r s - och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan p a p p e r s - och papp-

varuindustri 12) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags 

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för oxygen- och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14 
3513 Konstfiber- och plast

industri 
35131 K o n s t f i b e r - och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse
intäkter 

Totala 
rörelse-
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

35409 Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 

354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 R e g u m m e r i n g s - och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustn 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 J ä r n - och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 J ä r n - och stålgjuterier 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse-
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

372 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejärn-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejärnmetall 
37204 Gjuterier för ickejärnmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811 (0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskine 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse
intäkter 

Totala 
rörelse
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Industriell 
verksamhet 
(produktion, 
reparationer 

etc) 

Vinstpålägg 
vid företags

interna 
trans

aktioner 

Icke-industriell 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Övriga 
rörelse-
intäkter 

Totala 
rörelse-
intäkter 

Andel 
impu-
terat 

värde 1) 
% 

385 Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 

3851 (0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 (0) Guld- och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Anger hur stor andel av 
totala rörelseintäkterna 
som skattats för bortfall 
i undersökningen eller 
undertäckning i populationen 
vid utsändningstillfället. 
Helt blankt utrymme innebär 
att bortfall eller undertäckning 
inte finns. 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Tabell 3 Intäkter av icke-industriell verksamhet med fördelning på intäktsslag år 1992 
1 000 kr 
Income from non-industrial activity divided into kind of activities 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Jordbruk, 
skogsbruk, 
jakt, fiske 

El-, gas-, 
värme- och 

vatten
försörjning 

Byggnads
verk

samhet 

Varuhandel Restaurang-
och hotell

verksamhet 

Samfärdsel 

Agriculture, 
forestry, 
hunting 

and fishing 

Electricity, 
gas and 

water 

Construc
tion 

Wholesale 
and retail 

trade 

Restaurants 
and hotels 

Transport 
and 

storage 

Industry 

SNI-nivåerna 1-2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

1) Anger hur stor andel av 
totala intäkterna 
som skattats för bortfall 
i undersökningen eller 
undertäckning i populationen 
vid utsändningstillfället. 
Helt blankt utrymme innebär 
att bortfall eller undertäckning 
inte finns. 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
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Banker och 
försäkringsinst. 
fastighetsförv., 

uppdrags
verksamhet 

Offentlig 
förvaltning 
och andra 
tjänster 

Övriga 
tjänster 

Ej fördelade 
intäkter 

Totala 
intäkter 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 

Financial 
institutions, 

insurance, real 
estate, 

business 
service 

Public 
administra

tion and 
other 

services 

Other kind 
of income 

Not 
distributed 

income 

Total income Percent 
imputed 
value 

Industry 
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Tabell 4 Totala rörelsekostnader med fördelning på kostnadsslag år 1992 
1 000 kr 
Total operating expenses divided into kind of expenses 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

Wages and 
salaries 

Social costs Raw 
materials 

Packing Electric 
energy 

Fuels 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 

samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lådervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3 - 6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr gruvor o mineralbrott 18) 
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Lejda 
transporter 

Hired 
transports 

Köpta under
hålls- och repa 
rationsarbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 

Maintenance 
and repair 

Trade goods, 
costs for 

purchasing 

Other 
operating 
expenses 

Total 
operating 
expenses 

Per cent 
imputed 

value 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 O l j e - och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan o l j e - och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och choklad-

konfektyrindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustri 5) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) Mineralvatten- och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Garnindustri 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, s ä n g k l ä d e s - och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) T å g v i r k e s - och bindgarns-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

331 Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 

3311 Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 

33111 Sågverk, hyvlerier, trä-
impregneringsverk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för b y g g n a d s - och 

inredningssnickerier 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig pappers- och papp

industri 
34113 Träf iberplattindustri 
3412 Pappers- och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig p a p p e r s - och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan pappers- och papp-

varuindustri 12) 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedeis-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulf itspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för oxygen- och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14) 
3513 Konstfiber- och plast

industri 
35131 K o n s t f i b e r - och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

35409 Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 

354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 Regummerings- och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 Järn- och stålgjuterier 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

372 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejäm-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejämmetall 
37204 Gjuterier för ickejämmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811 (0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv-o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Löner Sociala 
avgifter 

Råvaror Emballage Elenergi Bränsle och 
drivmedel 

385 Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 

3851(0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901(0) Guld- och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Anger hur stor andel av 
totala rörelsekostnaderna 
som skattats för bortfall 
i undersökningen eller 
undertäckning i populationen 
vid utsändningstillfället. 
Helt blankt utrymme innebär 
att bortfall eller undertäckning 
inte finns. 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Lejda 
transporter 

Köpta 
underhålls-

och 
reparations

arbeten 

Inköp av 
handelsvaror 

Övriga 
rörelse

kostnader 

Totala rörelse
kostnader 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Närings
gren 
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Tabell 5 Sysselsatta (antal) och löner (1 000 kr) år 1992 
Number of employees and wages/salaries 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 

Number 

Lön 

Salaries 

Antal 

Number 

Lön 

Wages 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 

Number 
thousands 

Per arbetare 

Per wage-
earner 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3 - 6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejämmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr gruvor o mineralbrott 18) 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 
Other employees (non-

industrial activity) 

Samtliga 

All employees 

Andel 
imputerat 
Per cent 

imputed value 

Närings
gren 

Industry 

Antal 

Number 

Lön 

Wages and 
salaries 

Antal 

Number 

Lön 

Wages and 
salaries 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan olje- och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonf ekty rindustri 
311902 choklad- och choklad-

konfekty rindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustri 5) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) Mineralvatten- och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Garnindustri 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, s ä n g k l ä d e s - och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) Tågvirkes- och bindgarns-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Antal Lön Antal Lön 

Arbetade timmar 

Antal Per arbetare 

331 Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 

3311 Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 

33111 Sågverk, hyvlerier, trä-
impregneringsverk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för byggnads- och 

inredningssnickerier 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig pappers- och papp

industri 
34113 Träfiberplattindustri 
3412 P a p p e r s - och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan p a p p e r s - och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig pappers- och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan p a p p e r s - och papp-

varuindustri 12) 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulf itspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för o x y g e n - och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14) 
3513 K o n s t f i b e r - och plast

industri 
35131 Konstfiber- och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 



65 

Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

35409 Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 

354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 Regummerings- och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 Järn- och stålgjuterier 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

372 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejärn-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejämmetall 
37204 Gjuterier för ickejämmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811 (0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv- o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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Övrig personal (i icke-
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Antal Lön Antal Lön 

Arbetade timmar 

Antal Per arbetare 

38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel-

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antal Lön Antal Lön 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Tjänstemän, inkl ägare Arbetare 

Arbetade timmar 

Antal Lön Antal Lön Antal Per arbetare 

385 Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 

3851(0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 (0) Guld- och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Anger hur stor andel av 
lönerna för samtliga sysselsatta 
som skattats för bortfall 
i undersökningen eller 
undertäckning i populationen 
vid utsändningstillfället. 
Helt blankt utrymme innebär 
att bortfall eller undertäckning 
inte finns. 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Övrig personal (i icke
industriell verksamhet) 

Samtliga Andel 
imputerat 

värde 1) % 

Närings
gren 

Antat Lön Antal Lön 
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Tabell 6:1 Förbrukning av inköpt bränsle och elenergi. Kvantiteter år 1992 
Consumption of fuels and electric energy. Quantities 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 

1) 
ton 

Hard coal 

Koks, koks
briketter 

Trådbränsle 
(flis, spån 

mm) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

Coke-oven 
coke 

1) 
m3 löst mått 

Wood fuels, 
wood waste 

1) 
ton 

Propane, 
butane 
(LPG) 

1) 
1000 m3 

Natural gas 

1) 
1000 m3 

Gasworks 
gas and 

coke-oven 
gas 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3-6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejärnmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr aruvor o mineralbrott 18) 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNl-kod 

1) 
MWh 

District 
heating 

1) 
MWh 

Steam 
and hot 
water 

1000 liter 

Gasoline 

m3 

Diesel oil 

m3 
Distillate 
fuel oil 

1) 
m3 

Res. fuel 
oil, tight 

1) 
m3 

Res. fuel 
oil, heavy 

MWh 

Electric 
energy 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks
briketter 

Trädbrånsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan olje- och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonf ektyrindustri 
311902 choklad- och choklad-

konf ektyrindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustri 5) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) M i n e r a l v a t t e n - och läske-

d rycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Garnindustri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja! 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh 

1) 
MWh 1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks-
briketter 

Trädbrånsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 
(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000m3 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, s ä n g k l ä d e s - och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) Tågvirkes- och bindgams-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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Fjårr-
vårme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja! 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh 

1) 
MWh 1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 



80 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks-
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spån 

mm) 

Propan, 
butan 
(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000m3 

331 Trävaruindustri, utom 
möbelindustri 

3311 Trämaterial- och byggnads-
snickeriindustri 

33111 Sågverk, hyvlerier, trä-
impregneringsverk 

331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för byggnads- och 

inredningssnickerier 
33119 Annan trämaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sultitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 t i d n i n g s - och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig p a p p e r s - och papp

industri 
34113 Träfiberplattindustri 
3412 P a p p e r s - och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan p a p p e r s - och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig p a p p e r s - och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan pappers- och papp-

varuindustri 12) 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh 

1) 
MWh 1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks-
briketter 

Trädbränsle 
(tlis, spån 

mm) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för oxygen- och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14] 
3513 K o n s t f i b e r - och plast

industri 
35131 Konstfiber- och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfärgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh 

1) 
MWh 1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, koks-
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

35409 Annan petroleum- och 
kolproduktindustri 

354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 R e g u m m e r i n g s - och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361(0) P o r s l i n s - och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 J ä r n - och stålgjuterier 
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Fjärr
värme 

1) 
MWh 

Ånga och 
hetvatten 

1) 
MWh 

Bensin Dieselolja 

1000 liter m3 m3 

Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

1) 
m3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

1) 
m3 

Elenergi SNI-kod 

MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols-
briketter 

1) 
ton 

Koks, koks
briketter 

Trådbränsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 
(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

372 Ickejämmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejärn-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejärnmetall 
37204 Gjuterier för ickejämmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811 (0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 I ndustri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv-o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskinei 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Ednings-
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh MWh 

1) 
1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks
briketter 

Trädbrånsle 
(flis, spån 

mm) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för f a r t y g s - och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings-
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI- kod 

1) 
MWh 

1) 
MWh 1000 liter m3 m3 

1) 
m3 

1) 
m3 MWh 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols-
briketter 

Koks, koks
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
ton 

1) 
ton 

1) 
m3 löst mått 

1) 
ton 

1) 
1000 m3 

1) 
1000 m3 

385 Industri för instrument, 
foto- och optikvaror, ur 

3851(0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901(0) G u l d - och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Inga angivna värden 
(blankt utrymme) innebär 
att antalet observationer 
varit för få för att resultatet 
skall kunna redovisas 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Fjärr
värme 

1) 
MWh 

Ånga och 
hetvatten 

1) 
MWh 

Bensin 

1000 liter 

Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Elenergi SNI-kod 

1) 1) 
m3 m3 m3 m3 MWh 
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Tabell 6:2 Förbrukning av inköpt bränsle, år 1992 
1 000 kr 

Consumption of fuels. Purchase values in 1000 kr 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spän 

m m) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
Hard coal 

1) 
Coke-oven 

coke 

1) 
Wood fuels, 
wood waste 

1) 
Propane, 
butane 
(LPG) 

1) 
Natural gas 

1) 

Gasworks 
gas and coke 

oven gas 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

2 Gruvor och mineralbrott 
21 Kolgruvor 
22 Råpetroleumverk 2) 
23 Malmgruvor 
29 Andra gruvor och 

mineralbrott 3) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivéerna 3-6 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 17) 
230 Malmgruvor 
2301(0) Järnmalmsgruvor 
2302(0) Ickejämmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
290101 stenbrott 
290102 g r u s - och sandtag 
2902(0) Mineralbrott för kemiska 

råvaror 
2903(0) Saltgruvor 
2909(0) Övr gruvor o mineralbrott 18) 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

SNI- kod 

1) 1) 
District 
heating 

Steam 
and bot 
water 

Gasoline Diesel oil Distillate 
fuel oil 

1) 1) 
Res. fuel 
oil, light 

Res. fuel 
oil, heavy 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

Koks, koks
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 1) 1) 1) 1) 1) 

311-312 Livsmedelsindustri 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
31111 Slakterier 
311111 kreatursslakterier 
311112 fjäderfäslakterier 
31112 Charkuterier 
3112 Mejeriindustri 
31121 Mjölkförädlingsindustri 
31122 Glassindustri 
3113(0) Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114(0) Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
31151 Margarinindustri 
31159 Annan olje- och 

fettindustri 
3116(0) Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
31171 Knäckebrödsindustri 
31179 Annan bageriindustri 
311791 matbrödsindustri 
311792 övrig bageriindustri 
3118 Sockerindustri 
311801 råsockerindustri 4) 
311802 Sockerraffinaderier 4) 
311803 industri för direkttill-

verkat bit- och 
strösocker 4) 

3119 Choklad- och konfekt-
industri 

311901 sockerkonfektyrindustri 
311902 choklad- och choklad-

konfektyrindustri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
31211 Stärkelseindustri 
31212 Kafferosterier 
31219 Annan livsmedelsindustri 
3122(0) Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
31311 Potatisbrännerier 5) 
31312 Spritdrycksindustri 5) 
3132(0) Vinindustri 5) 
3133(0) Maltdrycksindustri 
3134(0) M i n e r a l v a t t e n - och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
32111 Garnindustri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

SNI- kod 

1) 1) 1) 1) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

1) 

Naturgas 

1) 

Stads- och 
koksugnsgas 

1) 

32112 Vävnadsindustri 
321121 industri för band, 

snörmakeriarbeten 
321129 övrig vävnadsindustri 
32113 Blekerier, färgerier o a 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
321201 gardin-, s ä n g k l ä d e s - och 

linnevaruindustri 
321209 annan textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
321301 damstrumpindustri 8) 
321309 övrig trikåvaruindustri 8) 
3214(0) Mattindustri 
3215(0) T å g v i r k e s - och bindgarns-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
321901 industri för belagda och 

impregnerade textilvaror 6) 
321909 industri för övriga 

textilvaror 6) 
322 Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
32201 Hatt- och mössindustri 
32202 Industri för läderkläder 
32203 Industri för pälskläder 
32204 Industri för textilöver

kläder 
322041 industri för rockar, 

kostymer, byxor 
322042 industri för kappor, 

dräkter, kjolar 
322043 industri för klänningar, 

blusar 
322049 industri för övriga textil

överkläder 
32205 Industri för skjortor, 

underkläder 
322051 industri för skjortor 
322052 industri för underkläder 
32206 Lönsömnadsindustri 
32209 Annan beklädnadsindustri 
322091 industri för korsetter, 

gördlar, hängslen 7) 
322099 övr beklädnadsindustri 7) 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231(0) Garverier 
3232(0) Pälsberederier 
3233(0) Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

1) 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

1) 

SNI- kod 

1) 1) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trådbränsle 
(fils, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
bulan 

(gasol) 

1) 

Naturgas 

1) 

Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
331 Trävaruindustri, utom 

möbelindustri 
3311 Trämaterial- och byggnads-

snickeriindustri 
33111 Sågverk, hyvlerier, trä-

impregneringsverk 
331111 sågverk, hyvlerier 
331112 träimpregneringsverk 
33112 Trähus- o byggnadssnickeri-

industri 
331121 industri för monterings

färdiga trähus 
331122 industri för byggnads- och 

inredningssnickerier 
33119 Annan tråmaterialindustri 
331191 industri för faner, kryss-

faner, lamellträ 
331192 spånskiveindustri 
331199 övrig trämaterial

industri 
3312(0) Träförpackningsindustri 
3319(0) Övrig trävaruindustri 
332 Trämöbelvaruindustri 
33201 Industri för stoppade möbler 
33202 Industri för ostoppade 

trämöbler 
33209 Annan trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

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

halvkemisk massa 
341112 sulfatmassaindustri 
341113 sulfitmassaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
341121 tidnings- och journal-

pappersindustri 
341122 kraftpapper- och -papp

industri 
341129 övrig pappers- och papp

industri 
34113 Träfiberplattindustri 
3412 P a p p e r s - och pappförpack

ningsindustri 
34121 Wellpappindustri 
34129 Annan pappers- och pappför

packningsindustri 
3419 Övrig p a p p e r s - och pappvaru-

industri 
341901 tapetindustri 12) 
341909 annan p a p p e r s - och papp-

varuindustri 12) 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

SNI- kod 

1) 1) 1) 1) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

Trädbränsle 
(flis, spån 

mm) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 1) 1) 1) 1) 
342 Grafisk industri, förlag 
34201 Tryckerier, dagstidnings

förlag 
342011 dagstidningstryckerier och 

-förlag 
342012 veckotidningstryckerier 
342019 övriga tryckerier 
34202 Tryckformsindustri 
34203 Bokbinderier 
34204 Förlag utom dagstidnings-

förlag 
342041 bokförlag 
342049 övriga förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
35111 Industri för oorganiska 

kemikalier 
35112 Industri för organiska 

kemikalier 
351121 sulfitspritindustri 
351129 industri för övriga 

organiska kemikalier 
35113 Industri för oxygen- och 

andra industrigaser 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
35121 Gödselmedelsindustri 14) 
35122 Industri för ogräs- och 

insektsbekämpningsmedel 14] 
3513 K o n s t f i b e r - och plast

industri 
35131 K o n s t f i b e r - och basplast

industri 
35132 Plasthalvfabrikatindustri 
352 Annan kemisk industri 
3521(0) Färgindustri 
3522(0) Läkemedelsindustri 
3523(0) Tvättmedels- och toalett-

medelsindustri 
3529 Övrig kemisk industri 
352901 tändsticksindustri 10) 
352902 sprängämnes- och ammuni

tionsindustri 
352903 tryckfårgsindustri 
352909 industri för övriga kemiska 

produkter 11) 
353(0) Petroleumraffinaderier 
354 Smörjmedels-, asfalt- och 

kolproduktindustri 
35401 Smörjmedelsindustri 
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Fjärr
värme 

Ånga och 
hetvatten 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

SNI- kod 

1) 1) 1) 1) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols-
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

1) 

Naturgas 

1) 

S t a d s - och 
koksugnsgas 

1) 
35409 Annan petroleum- och 

kolproduktindustri 
354091 asfaltpappindustri 
354099 övrig petroleum- och 

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
35511 Däck- och slangindustri 9) 
35512 R e g u m m e r i n g s - och gummi

reparationsindustri 9) 
3559(0) Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
35601 Plastförpackningsindustri 
35609 Annan plastvaruindustri 
361 (0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
36201 Planglasindustri 15) 
36202 Förpackningsglasindustri 15) 
36203 Hushålls- och prydnadsglas-

industri 
36209 Annan glasvaruindustri 16) 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
36911 Rödtegelindustri 
36919 Annan tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
36921 Cementindustri 
36922 Kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
36991 Stenvaruindustri 
36992 Betong- och betongvaru-

industri 
369921 industri för fabriks-

blandad betong 
369922 lättbetongvaruindustri 
369929 övrig betongvaru-

industri 
36999 Industri för andra varor av 

mineraliska ämnen 
369991 mineralulls- och glasulls-

industri 
369992 slipmedelsindustri 
369999 industri för övriga varor 

av mineraliska ämnen 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
37101 Järn- och stålverk 19) 
37102 Ferrolegeringsverk 20) 
37103 J ä r n - och stålgjuterier 
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Fjärr
värme 

1) 

Ånga och 
helvatten 

1) 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

1) 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

1) 

SNI- kod 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

1) 

Naturgas Stads- och 
koksugnsgas 

1) 1) 

372 Ickejärnmetallverk 
37201 Industri för ickejärn-

metaller ur malm 
37202 Industri för ickejärn-

metaller ur skrot 
37203 Valsverk, dragerier o d för 

ickejämmetall 
37204 Gjuterier för ickejämmetall 
381 Metallvaruindustri 
3811(0) Verktygs- och redskaps-

industri 
3812(0) Metallmöbelindustri 
3813(0) Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
38191 Metallförpackningsindustri 
38192 Industri för metall

tråd, -nät, -linor, -kablar 
38193 Spik-, skruv-o bultindustri 
38194 Annan byggnadsmetallvaru-

industri 
38195 Hushållsmetallvaruindustri 
38199 Annan metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 (0) Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822(0) Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
38231 Industri för metallbearbet-

ningsmaskiner 
38232 Industri för träbearbet

ningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

38241 Industri för massa- och 
pappersbearbetningsmaskiner 

38242 Industri för byggnads- och 
mineralbrytningsmaskiner 

38249 Industri för andra varubear-
betningsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

38251 Datamaskinindustri 
38259 Annan kontorsmaskinindustri 
3829 Övrig maskinindustri, mas

kinreparationsverkstäder 
38291 Industri för hushålls

apparater 
38292 Reparationsverkstäder för 

maskiner, utom hushålls
apparater 
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Fjärr
värme 

1) 

Ånga och 
hetvatten 

1) 

Bensin Dieselolja Eldnings
olja 1 

Eldnings
olja 2 
och 3 

1) 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

1) 

SNI- kod 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trädbränsle 
(flis, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

1) 

Naturgas 

1) 

Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
38299 Annan maskinindustri 
382991 industri för lyftanord

ningar 
382992 industri för vätskepumpar 
382993 industri för maskindelar, 

ej specialdelar 
382999 industri för övriga 

maskiner 
383 Elektroindustri 
3831 (0) Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832(0) Teleproduktindustri 
3833(0) Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
38391 Elektrisk tråd- och kabel

industri 
38392 Batteri- och ackumulator

industri 
38393 Glödlamps- och lysrörs-

industri 
38394 Reparationsverkstäder för 

elektriska produkter, 
utom hushållsapparater 

38399 Annan elektroindustri 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
38411 Skeppsvarv 
38412 Båtbyggerier 
38413 Industri för fartygs- och 

båtmotorer 
38414 Fartygsupphuggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och re

parationsverkstäder 
38421 Rälsfordonsindustri 
38422 Reparationsverkstäder för 

rälsfordon 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
38431 Bilindustri 
38432 Industri för bilmoto

rer, -delar, släpfordon 
3844(0) Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och re

parationsverkstäder 
38451 Flygplansindustri 
38452 Reparationsverkstäder för 

flygplan 
3849(0) Övrig transportmedels-

industri 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Stenkol, 
stenkols
briketter 

1) 

Koks, koks
briketter 

1) 

Trädbränsle 
(fils, spån 

m m) 

1) 

Propan, 
butan 

(gasol) 

1) 

Naturgas 

1) 

Stads- och 
koksugnsgas 

1) 
385 Industri för instrument, 

foto- och optikvaror, ur 
3851 (0) Instrumentindustri 
3852(0) Foto- och optikvaruindustri 
3853(0) Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901(0) G u l d - och silvervaruindustri 
3902(0) Musikinstrumentindustri 
3903(0) Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 
390901 borstbinderiindustri 
390909 industri för övriga varor 

1) Inga angivna värden 
(blankt utrymme) innebär 
att antalet observationer 
varit för få för att resultatet 
skall kunna redovisas 

2) Ingår i SNI 29 
3) Inkl SNI 22 
4) Ingår i SNI 3118 
5) Ingår i SNI 3131 
6) Ingår i SNI 3219 
7) Ingår i SNI 32209 
8) Ingår i SNI 3213 
9) Ingår i SNI 3551 
10) Ingår i SNI 352909 
11) Inkl SNI 352901 
12) Ingår i SNI 3419 
14) Ingår i SNI 3512 
15) Ingår i SNI 36209 
16) Inkl SNI 36201 och 36202 
17) Ingår i SNI 2909 
18) Inkl SNI 220 
19) Inkl SNI 37102 
20) Ingår i SNI 37101 
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Särtryck till industri 1992 

Del 1 

I den årliga publikationen Industri del 1 ingår normalt en tabell 7, som visar 
indextal över industrins produktion och produktivitet. 
För årgång 1992 blev denna tabell utelämnad och skulle senare publiceras i 
detta särtryck. 
Resultaten från undersökningen visar att totala industrins (SNI2+3) 
produktion i fasta priser (volym) minskade med 1,6 procent från 1991 till 
1992. Produktiviteten däremot steg mycket kraftigt - mätt per sysselsatt med 
ca 8 procent och mätt per arbetartimme med ca 9 procent. Basåret för 
beräkningarna har varit 1990. Då uppgifterna för 1991 publicerades var 
basåret 1989. 
Idealt beräknas produktionsvolymindex genom fastprisberäkningar av 
produktionens saluvärde och kostnader för respektive bransch. Denna metod 
används inte på grund av att det saknas tillräckligt detaljerade uppgifter om 
förbrukningen av varor i industristatistiken och att metoden i hög grad är 
känslig för mätfel. 
Schematiskt beskrivet beräknas produktionsvolymindex enligt följande. 
Förädlingsvärdet i föregående års priser skattas för varje arbetsställe, som 
funnits med båda åren och som inte ändrats väsentligt, med hjälp av 
förändringen av arbetsställets totala rörelseintäkter i fasta priser och 
föregående års förädlingsvärde. För övriga arbetsställen - nya eller sådana som 
förändrats kraftig - fastprisberäknas intäkterna med hjälp av 
producentprisindex (PPI), löneindex e dyl och kostnaderna med samma 
deflator som intäkterna. Därefter räknas förädlingsvärdet ut residualt, som 
skillnaden mellan den fastprisberäknade produktionen och den 
fastprisberäknade kostnaden. Det fastprisberäknade förädlingsvärdet för varje 
arbetsställe summeras till förädlingsvärden avseende branscher på finaste nivå. 
För att få fram ett s k förädlingsvärde i basårets priser beräknas produkten av 
samtliga årslänkar och därefter multipliceras detta med basårets 
förädlingsvärde. Dessa fasta förädlingsvärden aggregeras därefter till totala 
industrin och alla andra nivåer. Indextalen på alla nivåer erhålles efter en 
division med motsvarande förädlingsvärde för basåret. 
Rörelseintäkterna innefattar industriproduktionens saluvärde, nettointäkter av 
försäljningen av varor producerade vid annat arbetsställe inom företaget samt 
försäljningsintäkter från övrig verksamhet (t ex intäkter från byggnads- och 
anläggningsverksamhet, handels- och transportversamhet). Handelsmarginalen 
av försäljningen av varor producerade vid andra arbetsställen har återförts så 
långt möjligt till de arbetsställen där varan producerats. I rörelseintäkterna 
inräknas ej rörelseintäkter som hyror, licenser och provisioner. 
Två mått på arbetsproduktivitet redovisas. Det-ena är förändringen av 
produktionsvolymen per sysselsatt och det andra förändringen av 
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produktionsvolymen per arbetad timme utförd av arbetarpersonalen. I 
produktivitetsindex för sysselsatta inräknas tjänstemän, arbetarpersonal och 
ägare med huvudsaklig sysselsättning inom sitt företag. I produktivitetsindex 
per arbetartimme ingår arbetarpersonalens arbetade tid inklusive underhålls-, 
lager- och transportarbete som utförs av egen personal. 
Eftersom huvudkontor och övriga hjälparbetsställen normalt inte har några 
egna produktionsvärden omfördelas personal och kostnader från dessa till de 
producerande arbetsställena inom företaget. 
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Tabell 7 Indextal över produktionens volym samt förändring i produktivitet år 1991-1992 

(produktivitetstalen redovisas dels som index 1990 =100 dels som proc förändring jämfört med föregående år) 

Volume index of industrial production and changes in productivity 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Produktions
volymindex 

Förändringar i produktionsvolym 

Production 
volume index 

per sysselsatt 
per person engaged 

per timme 
per hour 

(1990=100) 

index 
(1990=100) 

relativ 
förändring 

index 
(1990=100) 

relativ 
förändring 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

SNI-nivåerna 1 - 2 

2+3 Gruvor och mineralbrott 
samt tillverkningsindustri 

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

mineralbrott 2) 

3 Tillverkningsindustri 
31 Livsmedels-, dryckesvaru-

och tobaksindustri 
32 Textil-, beklädnads-, 

läder- och lädervaru-
industri 

33 Trävaruindustri 
34 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri, 
grafisk industri 

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

36 Jord- och stenvaruindustri 
37 Järn-, stål- och metallverk 
38 Verkstadsindustri 
39 Annan tillverkningsindustri 

SNI-nivåerna 3 - 4 

210(0) Kolgruvor 
220(0) Råpetroleumverk 3) 
230 Malmgruvor 
2301 Järnmalmsgruvor 
2302 Ickejärnmalmsgruvor 
290 Andra gruvor och 

mineralbrott 
2901 Stenbrott, sandtag 
2902 Mineralbrott för kemiska 

råvaror 3) 
2903 Saltgruvor 
2909 Övriga gruvor o mineralbrott 4) 
311-312 Livsmedelsindustri 5) 
3111 Slakteri- och charkuteri

industri 
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SNl-
kod 

Näringsgren (SNI) Produktions
volymindex 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt per timme 

(1989=100) 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

3112 Mejeriindustri 
3113 Frukt- och grönsakskonserv-

industri 
3114 Fisk- och fiskkonserv

industri 
3115 Olje- och fettindustri 
3116 Kvarnindustri 
3117 Bageriindustri 
3118 Sockerindustri 6) 
3119 Choklad- och konfekt-

industri 
3121 Övrig livsmedelsindustri 
3122 Fodermedelsindustri 
313 Dryckesvaruindustri 
3131 Spritdrycksindustri 
3132 Vinindustri 
3133 Maltdrycksindustri 
3134 Mineralvatten- och läske-

drycksindustri 
314(0) Tobaksindustri 
321 Textilindustri 
3211 Garn- och vävnadsindustri, 

textilberedningsverk 
3212 Textilsömnadsindustri 
3213 Trikåvaruindustri 
3214 Mattindustri 
3215 Tågvirkes- och bindgarns-

industri 
3219 Övrig textilvaruindustri 
322(0) Beklädnadsindustri utom 

skoindustri 
323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri 
3231 Garverier 7) 
3232 Pälsberederier 8) 
3233 Lädervaruindustri 
324(0) Skoindustri 
331 Trävaruindustri, utom möbel

industri 
3311 Trämaterial- och byggnads-

snickeriindustri 
3312 Träförpackningsindustri 
3319 Övrig trävaruindustri 
332(0) Trämöbelvaruindustri 
341 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri 
3411 Massa- och pappersindustri 
3412 Pappers- och pappförpack

ningsindustri 
3419 Övrig pappers- och pappvaru-

industri 



7 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Produktions
volymindex 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt per timme 

(1989=100) 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

342 Grafisk industri, förlag 
351 Kemikalie-, gödselmedels-

och plastindustri 
3511 Kemikalieindustri 
3512 Industri för gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 
3513 K o n s t f i b e r - och plast

industri 
352 Annan kemisk industri 
3521 Färgindustri 
3522 Läkemedelsindustri 
3523 Tvättmedels- och toalett-

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

kolproduktindustri 
355 Gummivaruindustri 
3551 Däck- och slangindustri, 

gummireparationsindustri 
3559 Övrig gummivaruindustri 
356 Plastvaruindustri 
361(0) Porslins- och lergods-

industri 
362 Glas- och glasvaruindustri 
369 Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri 
3691 Tegelindustri 
3692 Cement- och kalkindustri 
3699 Övrig mineralvaruindustri 
371 Järn-, stål- och ferro-

legeringsverk 
372 Ickejärnmetallverk 
381 Metallvaruindustri 
3811 Verktygs- och redskaps-

industri 
3812 Metallmöbelindustri 
3813 Industri för metallkonstruk

tioner 
3819 Övrig metallvaruindustri 
382 Maskinindustri 
3821 Industri för stationära 

turbiner och motorer 
3822 Jordbruksmaskinindustri 
3823 Industri för metall- och 

träbearbetningsmaskiner 
3824 Industri för övriga varu-

bearbetningsmaskiner, bygg
nadsmaskiner 

3825 Datamaskinindustri, kontors
maskinindustri 

3829 Övrig maskinindustri, mas
kinreparationsverkstäder 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) Produktions
volymindex 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt per timme 

(1989=100) 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

index 
(1989=100) 

relativ 
förändring 

1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

383 Elektroindustri 
3831 Industri för elmotorer, 

generatorer samt elapparatur 
för maskiner 

3832 Teleproduktindustri 
3833 Industri för elektriska 

hushållsapparater 
3839 Övrig elektroindustri, 

elreparationsverkstäder 
384 Transportmedelsindustri 
3841 Skeppsvarv, båtbyggerier 
3842 Rälsfordonsindustri och -re

parationsverkstäder 
3843 Bil- och bilmotorindustri 
3844 Cykel- och motorcykel

industri 
3845 Flygplansindustri och -re

parationsverkstäder 
3849 Övrig transportmedels-

industri 
385 Industri för instrument, 

foto- och optikvaror, ur 
3851 Instrumentindustri 
3852 Foto- och optikvaruindustri 
3853 Urindustri 
390 Annan tillverkningsindustri 
3901 Guld- och silvervaruindustri 
3902 Musikinstrumentindustri 
3903 Sportvaruindustri 
3909 Övrig tillverkningsindustri 

1) Ingår i SNI 29 
2) Inkl SNI 22 
3) Ingår i SNI 2909 
4) Inkl SNI 22 och SNI 2902 
5)lnkl 3118 from 1992 
6)lngår i 311-312 f rom 1992 
7)lnklSNI3232tom1991 
8) Ingår i SNI 3231 t o m 1991 
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