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Förord 
Årsboken Industri 1995 publiceras i två delar. Del 1, som härmed föreligger, 
omfattar branschfördelade uppgifter över omsättning, kostnader, sysselsättning, 
el- och bränsleförbrukning m m. 

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

Redovisningen i föreliggande årsbok anknyter till de närmast föregående årens. I 
Industri 1990, gjordes dock flera omfattande förändringar i industristatistiken. 
De berörde framför allt populationen, urvalet av företag/arbetsställen som redo
visar uppgifter till statistiken, variabelinnehållet och metoderna för hantering av 
och korrigering för bortfallet. För att i möjligaste mån tillgodose kraven på kon-
sistenta tidsserier, reviderades även 1989 års industristatistik i enlighet med re
dovisningen 1990. Jämförelser kan således göras mellan resultaten i Industri 1989 
och den reviderade varianten av årgång 1989, publicerad i Industri 1990. Bryt-
året för den omlagda industristatistiken är därmed 1989. 

Redovisningen av data med fördelning på näringsgren lämnas i enlighet med 
svensk standard för näringsgrensindelning (SNI). Denna nomenklatur bygger på 
den internationella standarden ISIC, 1992 års reviderade upplaga. 

Viss regional redovisning av indusrristatistikens resultat publiceras årligen i ett 
statistiskt meddelande (120 SM). 

Tabell 7 - Produktionsvolymindex redovisas i år i ett särtryck som beräknas 
puliceras i augusti. 

För industristatistikens årgång-1996 genomförs förändringar av uppgiftsin
samlingen. Inför årgång-1997 planeras en större omläggning av statistiken. 

Statistiska centralbyrån i maj 1997 

JAN CARLING 
Elisabeth Sennvall 
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Summary 

Manufacturing 1995 is published in two parts. The pre
sent part - part 1 - deals with data by industry, concerning 
number 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 (Harmon
ized Commodity Description and Coding System) with 
numerous subdivisions. The number of individual items 
totals nearly 6 000. 

In Manufacturing 1990 several main changes was 
made in the first hand concerning the population and the 
sample of enterprises/establishments reporting 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 
Manufacturing 1990), experiences for time-series analy
sis can be achieved. 

The statistical unit is the establishment. The popula
tion in Manufacturing 1995 includes all enterprises and 
their establishments classified to Major Division 10-37 
(Mining & Quarrying and 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 industrial 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 employees are included. The previous cut-off 
limit was 5 persons employed in industrial activities. 

Industrial enterprises with less than 10 person engaged 
belong to the "small industry". For all of them some data 
(operating income and salary) are collected from admi
nistrative 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 total operating income and 
expenses are asked for. The total income are specified in 
income 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 several variables specified within the total expenses 
(table 4 in chapter 3). 

Value added is calculated as total operating income 
reduced with total operating expenses except salaries and 
social costs. 

Nonresponse was previously compensated by impu
tation 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 es
timated values. 

All missing establishments are subject of imputations. 
It also includes the kind of establishments that, for diffe
rent reasons, didn't belong to the population when this 
was established and the forms sent out. For this kind of 
undercovering a definitive population frame is created 
afterwards. 

Establishments are classified according to the Swe
dish Standard Industrial Classification of all Economic 
Activities (SNI). The standard is identical with the ISIC 
1992.This classification is harmonised with the NACE 
Rev. 1 at four digit level, and therefore comparable with 
the classification applied in the European Community. 
The establishments are classified according to the 
composition of production measured by the output of the 
commodities. 
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Publikationen Industri 1995 

Publikationen Industri utkommer liksom tidigare i två 
delar. Del 1 innehåller branschfördelade data över om
sättning, kostnader, sysselsättning, el- och bränsleförbruk
ning samt indextal över produktionsvolymens utveckling. 
I del 2 redovisas tabeller över varuproduktionen och viss 
råvaruförbrukning. Redovisningen omfattar värden och 
kvantiteter av varorna med indelning enligt ett interna
tionellt rekommenderat varuklassificeringssystem (HS). 

I Industri 1990 gjordes flera omfattande förändringar, 
i första hand avseende populationen, urvalet av företag/ 
arbetsställen som redovisar uppgifter till statistiken, varia
belinnehållet och metoderna för hantering av och korri
gering för bortfall. För att i möjligaste mån underlätta 
jämförelserna bakåt i tiden och tillgodose kraven på kon-
sistenta tidsserier, reviderades även 1989 års industri
statistik i enlighet med redovisningen 1990. Genom att 
jämföra den ursprungliga redovisningen för 1989 - pu
blicerad våren 1991 - med den reviderade, kan erfaren
heter 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. 

SNI92-Redovisning 
I årets publikation Industri del 1 presenteras bransch
redovisningen (tabell 1-6) enligt den nya näringsgrensin-
delningen SNI92. 
SNI92 gäller från den 1 januari 1994 och ersätter den då 
gällande SNI69 (se vidare kapitel 1 om "Basfakta om 
industristatistik - SNI92, ny näringsgrensindelning). 

Disposition av innehållet 
Publikationen innehåller en text- och en tabellavdelning. 
I textavdelningen ges inledningsvis i kap 1 en kortfattad 
historisk tillbakablick av industristatistiken samt en 
översiktlig beskrivning av syftet med statistiken. Däref
ter beskrivs summariskt de viktigaste förändringarna i 
den omläggning av statistiken som genomfördes för år
gång 1990. En mera detaljerad redovisning av omlägg
ningen gjordes i Industri 1990, del 1. I ett speciellt av
snitt ges vissa basdata vad gäller innehåll, metoder och 
definitioner. 

I kap 2 ges först några kommentarer till resultaten i 
tabellerna i kap 3. Därefter redovisas speciellt Samhall-
koncernen, vilken inte ingår i övrig redovisning. Slutli
gen redovisas några översiktliga resultattabeller för hela 
den svenska industrin. 

Kap 3 innehåller detaljtabellema. I tab 1 har samlats 
vissa nyckelvariabler. Tab 2 och 3 innehåller statistik över 
omsättningen med fördelning på olika intäktsslag. I tab 
4 redovisas kostnader uppdelade på kostnadsslag och i 
tab 5 statistik över sysselsatta och löner. I tab 6 finns 
statistik över el- och bränsleförbrukningen i industrin med 
avseende på såväl kvantiteter (tab 6.1) som kostnader 
(tab 6.2), redovisade på SNI 2-siffer nivå. 

Indexberäkningar av industriproduktionens volym
utveckling samt förändringarna i produktionsvolymen per 
sysselsatt och per arbetstimme med basår 1990, redovi
sas i år i ett särtryck som beräknas publiceras i augusti. 
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1 Beskrivning av industristatistikens 
innehåll 

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

Data från industristatistiken redovisas dels bransch-
fördelade, dels varufördelade. Per bransch redovisas t ex 
intäkter, löner, sysselsättning och energiförbrukning. 
Fram t o m 1952 användes en branschindelning bestå
ende av först nio industrigrenar och därefter tom 1967 i 
tolv s k industrigrupper med underindelningar. Fr o m 
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 redovisades Industri 
1967 enligt såväl gammal som ny branschnomenklatur. 

En ny internationell branschindelning har utarbetats 
och har använts fr o m 1993 års industristatistik. I Indu
stri 1993 publicerades resultaten enligt såväl gammal som 
ny branschnomenklatur. 

Redovisningen av varuproduktionen görs fr o m In-
dustri 1988 enligt varunomenklaturen benämnd 
Harmonized System (HS). Nomenklaturen omfattar ca 
6 000 varu- eller statistiska nummer (statnr). Före 1988 
användes den s k CCCN-nomenklaturen, omfattande ca 
5 000 varor. Förändringen mellan de båda nomenklature
rna var omfattande. Varuposter i den gamla nomen
klaturen splittrades eller slogs samman i stor utsträck
ning och nya produkter definierades. Övergången med
förde stora problem för uppgiftslämnama att korrekt 
kunna fördela och redovisa sin produktion på varorna. 
Kvaliteten i resultaten blev därför mycket osäker. Som 
en följd härav publicerades inte Industri 1988, del 2. 
Varuproduktionen 1988 redovisas emellertid i Industri 
1989, tillsammans med motsvarande uppgifter avseende 
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 från och med 1949 (1968=100). 
Dessa serier har publicerats i Statistiska meddelanden nr 
I 1975:36. På grund av omläggningen av industristatis
tiken för 1990 bör jämförelse bakåt i tiden göras med 
stor försiktighet. 

Från 1913 har arbetsstället utgjort den enhet som un
dersökts. Gränsen för att ingå i undersökningen sattes 
1946 till minst fem sysselsatta i årsgenomsnitt (dessför
innan minst 10 sysselsatta och minst 10 000 kr i produk
tionsvärde). Redovisning av råvaruförbrukning togs in i 
statistiken första gången 1935. Fr o m 1986 redovisas 
endast förbrukningen av vissa råvaror inom trävaru- resp-

massa- och pappersindustrin. Från 1986 års statistik re
dovisas inte heller längre uppgifter om industriföretagens 
utrustning av arbetsmaskiner m m. 

En genomgripande omläggning av industristatistiken 
genomfördes 1990. Den beskrivs kortfattat nedan. 

Syfte 
Det övergripande syftet med den årliga industristatistiken 
är att förse användare på olika nivåer - SCB-intema och 
-externa, offentliga och privata, inhemska och interna
tionella, föreningar och enskilda - med underlag om den 
svenska gruv- och tillverkningsindustrins bransch-, struk
tur- och produktionsförhållanden. 

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

Statistiken ger underlag för beräkning av långa tids
serier, vilket utnyttjas för att i olika sammanhang belysa 
utvecklingen för hela eller delar av industrin. Genom sin 
uppbyggnad har statistiken också en väl dokumenterad 
användning för forskningsändamål. 

Resultaten från industristatistiken används i allt större 
utsträckning för rapportering till internationella organ. 
Detta gäller både bransch- och varudata. Genom EU-sam-
arbetet ställs utökade krav på industristatistiken. 

Även i andra sammanhang har efterfrågan på data 
från industristatistiken ökat under senare år. Som exem
pel kan nämnas de krav som ställts på statistiken som 
underlag för analys av kostnadsläge och produktivi
tetsutveckling inom den svenska industrin. Industristatis
tikens resultat utgör också ett nödvändigt basunderlag i 
nationalräkenskapsberäkningarna. 

Kortfattad beskrivning av 
omläggningen av statistiken 
1990 
Till årgång 1990 genomfördes flera förändringar, som 
var och en på olika sätt påverkade resultaten i och redo
visningen 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 kap 3.2 i Industri 1990 del 1). 

Före 1990 utgjordes populationen i industristatistiken 
av arbetsställen med fem eller fler industrisysselsatta inom 
näringarna Gruvor och mineralbrott samt Tillverknings
industri. Endast arbetsställen som fanns registrerade som 
aktiva vid urvalstillfället (oftast november mätaret) togs 
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med. S k hjälparbetsställen av typ försäljningskontor o d 
ingick inte, med undantag för rena huvudkontor. Några 
industribranscher var dessutom undantagna helt (grus och 
sand, bokförlag, fartygsupphuggerier), men ingår nu. 

I den nya populationen ingår samtliga företag och 
dessas .arbetsställen, vilka under året tillhört industrin 
enligt en efter mätarets slut definierad årgångsram. Där
utöver 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 industriföretag. 

Endast industriföretag med minst 10 anställda (eller 
industriarbetsställen med minst 10 anställda i icke-indu-
striföretag) blankettundersöks. Industriföretag med färre 
än tio anställda förs till kategorin småindustri. Dessa blan
kettundersöks inte. Fr o m föreliggande årgång hämtas 
flertalet uppgifter till beräkningarna från det s k SRU-
materialet (standardiserade räkenskapsutdrag inlämnat till 
Riksskatteverket). Några ytterligare uppgifter beräknas 
sedan med ledning av dessa. 

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

För att kunna summera arbetsställena i ett fler-
arbetsställeföretag till en företagstotal infördes även några 
nya variabler som ger underlag för redovisning av vär
det av intemleveranser mellan arbetsställen. 

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

Även definitionerna i några centrala variabler föränd
rades. I den omlagda industristatistiken avser således 
saluvärdet i intäktstablån försäljningsvärdet av under året 
levererade varor. Den tidigare definitionen avsåg under 
året producerade varor. 

Vad gäller förädlingsvärdet beräknades detta före 1990 
som s k census value added, dvs med ett urval av 
kostnadsposter. Även om det inte blev helt korrekt avsåg 
förädlingsvärdet den industriella verksamheten. I den 
omlagda industristatistiken är det ännu svårare än tidi
gare att separera kostnader hänförliga till industri
verksamheten från sådana avsedda för andra verksamhe
ter. Därför beräknas inte längre förädlingsvärdet för en
bart den industriella verksamheten, utan för industriföreta
gens totala omsättning. I detta förädlingsvärde (s k real 
value added) reduceras vidare omsättningen - i motsats 
till tidigare - med samtliga rörelsekostnader utom löner 
och arbetsgivaravgifter. 

Fro m 1990 används nya metoder för hantering av 
bortfall och undertäckning. I tidigare årgångar av 

industristatistiken kompenserades objektsbortfallet ge
nom 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 bortfallskorrigering och inte 
heller någon annan kompensation för undertäckningen. 
Numera imputeras värden för alla arbetsställen i popu
lationen som, oavsett anledning, inte redovisat uppgifter 
till industristatistiken. För att klara detta hämtas uppgif
ter om verksamhetens nivå från andra källor (SCBs 
finansstatistik, kontrolluppgifterna (KU) eller MOMS-
registret 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 in
samlade värden i aktuell grupp (bransch och storlek). 

I samband med omläggningen av statistiken gjordes 
också en översyn av tabellredovisningen. Den gamla 
tabellen som redovisade antalet arbetsställen och syssel
satta i storleksgrupper efter antalet sysselsatta med fördel
ning 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. 
Fördelningen på män och kvinnor slopades liksom 
uppdelningen mellan ägare och tjänstemän. 

Nya tabeller innehållande omsättningen inom indu
strin med olika uppdelningar publiceras från 1990. Vi
dare bör särskilt observeras att saluvärdet i gamla tabell 
1 numera motsvaras av kolumnen "industriell verksam
het" i tabell 2. Hela den nuvarande tabell 1 omfattar all 
verksamhet som utförs inom industrin i motsats till den 
gamla tabell 1 som definitionsmässigt avsåg endast den 
industriella produktionen. 
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Basfakta om industri
statistiken 
Population 
Populationen i den svenska industristatistiken utgörs av 
arbetsställen till samtliga företag med industribransch 10-
37 samt industriarbetsställen (bransch 10-37) till icke in
dustriella företag. Företag med minst tio anställda och 
arbetsställen med minst tio anställda till icke-industri-
ella företag blankettundersöks, medan övriga belyses 
översiktligt genom att uppgifter hämtas från ad
ministrativa register. Totalt blankettundersöks 8 700 
arbetsställen, medan ca 30 000 företag i småindustrin 
registerundersöks. 

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

Arbetsstället definieras som en lokalt fristående en
het inom ett företag som bedriver ett enda slag av verk
samhet inom i regel en enda definierad bransch. Om ett 
företag på samma plats driver rörelse, som omfattar flera 
olika aktiviteter, kan företaget således anmodas att lämna 
separata uppgifter för varje aktivitet, under förutsättning 
att aktiviteterna sker i olika branscher och under förut
sättning att tillräckligt underlag finns för en tillfredsstäl
lande redovisning. Varje sådan separat redovisad aktivi
tet utgör ett arbetsställe. 

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

Det förekommer att skilda arbetsställen av redo
visningstekniska skäl sammanslås till en redovisningsen
het. Det gäller då en eller flera s k hjälparbetsställen som 
slås ihop inbördes och/eller uppgår i ett arbetsställe med 
industriproduktion. Ett hjälparbetsställe är ett arbetsställe 
som inte har tillverkning och kan vara av typ huvudkon
tor, försäljningskontor, lagerlokal etc. 

Näringsgrensstandard (SNI) 
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 arbetsställe - förs arbetsstället till 
den bransch som har den största andelen av det totala 
saluvärdet för arbetsstället. Fr o m årgång 1968 t o m 
årgång 1993 tillämpades branschredovisning enligt den 
år 1969 fastställda, Svensk standard för näringsgrensin
delning (SNI). Fr o m årgång 1993 (årgång 1993 finns 
dubbelredovisad enligt nya och gamla SNI) har SCB fast
ställt en ny, reviderad Standard för svensk näringsgren
sindelning, SNI92, som gäller från den 1 januari 1994. 
Den ersätter den hittills gällande SNI69. SNI92 grundar 

sig på EU:s reviderade näringsgrensstandard, NACE Rev. 
1. Samordningen med EU innebär att de fyra första nivå
erna i SNI92 är identiska med NACE Rev. 1. En femte, 
mer detaljerad nivå har tagits fram för en nationell svensk 
uppdelning (som dock ej redovisas i denna publikation 
men finns att tillgå för intresserade). SNI92 koden följer 
NACE:s kodstruktur. 

Skillnader mellan SNI92 och SNI69 
Det finns vissa innehållsmässiga skillnader mellan SNI92 
och SNI69. Avvikelser av betydelse gäller avgränsningen 
av vad som brukar benämnas "industrin", dvs. motsva
rande bransch 10-37 i SNI92, enligt följande: 
Utgått i SNI92.Underhåll och reparation av kontors- och 
bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning. 
Tillkommit i SNI92: Tillverkning av tandproteser, åter
vinning, och fonogramutgivning. 

Reparationsverksamheten behandlas på annat sätt i 
SNI92 än i SNI69. 

En väsentlig skillnad mellan SNI69 och SNI92 vad 
gäller indelningsstrukturen är det stora antalet klasser på 
den mest övergripande nivån i SNI92, dvs 16 avdelningar 
jämfört med de 9 näringarna i SNI69. 

Datainsamling och blanketter 
Enligt Svensk författningssamling (SFS 1992:889) är 
varje rörelseidkare skyldig att till statistiska centralby
rån lämna uppgifter om sin rörelse. Särskilda föreskrif
ter om uppgiftslämnandet till industristatistiken har på 
grundval härav beslutats av SCB (SCB-FS 1996:4). 

Blanketten avseende årgång 1995 är tresidig; huvud
uppgift 1, huvuduppgift 2 och specialuppgift. 

(För insamlingen av uppgifter avseende årgång 96 har 
en uppdelning av blanketten gjorts mellan huvuduppgift
erna och specialuppgiften, för vilka separata blanketter 
sänds ut. Specialuppgiften benämns då Industrins varu
produktion.) 
Huvuduppgift 1 är indelad i 4 huvudavdelningar. Den 
första avser arbetsställets totala rörelseintäkter d v s inte 
bara intäkter från den industriella verksamheten utan även 
intäkter från all annan verksamhet (tjänster av skilda slag 
t ex handel, byggnadsverksamhet). Den andra huvud
avdelningen omfattar olika kostnadsposter. De övriga två 
huvudavdelningarna på Huvuduppgift 1 avser lagerupp
gifter resp uppgifter rörande investeringar. Lageruppgif-
tema skall redovisas med fördelning på ingående resp 
utgående lager av dels färdiga produkter tillverkade vid 
arbetsstället, dels varor i arbete tillverkade vid arbets
stället. Uppgifterna rörande investeringar skall anges för
delade på tre poster. Nämligen investeringar i nyanlägg
ningar samt ny-, till- och ombyggnader av arbetsstället, 
förvärv av nya och begagnade maskiner, inventarier och 
bilar till arbetsstället samt försäljning av arbetsställets 
maskiner, inventarier och bilar. 
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Huvuduppgift 2 omfattar två avdelningar. I den ena ef
terfrågas sysselsättningsdata och i den andra uppgifter 
rörande förbrukningen av olika slag av energi. 
Specialuppgiften innehåller varuredovisningen. Det-
lämnas fritt för uppgiftslämnaren att redovisa antingen 
det som producerats eller levererats av de olika produk
terna. Markering skall dock göras efter vilken princip 
redovisningen lämnats. 

Förbrukningsuppgifter 
För vissa branscher insamlas på separat blankett uppgif
ter om förbrukning. Förbrukningsuppgiften innehåller 
uppgifter om inköpen av vissa tjänster samt förbrukningen 
av inköpta insatsvaror fördelade på produkter. Uppgifter 
om importandelen för de olika emballagematerialen och 
insatsvarorna ingår också. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna skall i princip avse kalenderåret. Omkring 
15-20 procent av antalet arbetsställen har emellertid ett 
bokföringsår med annan tidsförläggning. Detta förhål
lande accepteras 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 redo
visningsperiod redovisar kortare eller längre period än 
tolv månader, görs omräkning till tolv månader. 

Definitioner av vissa 
variabler 
Saluvärdet. Det totala saluvärdet av den industriella 
verksamheten (se tab 2, kol 1) utgörs av sammanlagda 
saluvärdet av de under året för avsalu framställda (pro
duktionsalternativet) eller sålda (leveransalternativet) pro
dukterna samt bruttoersättningar för utförda reparatio
ner, lönbearbetning, monterings- och installationsarbe
ten. I regel utgörs saluvärdena av bruttobelopp utan av
drag för kostnader för råvaror m m men i de fall då pro
dukterna framställts mot lön ingår endast lönebeloppen. 
Om lönearbete utförts åt annat industriföretag föreligger 
en dubbelräkning beroende på att värdet av lönearbetet 
även ingår i det beställande företagets saluvärde. Har 
arbetet däremot utförts åt företag som inte lämnat redo
visning i industristatistiken, ingår värdet av råvaran en
dast delvis eller inte alls i saluvärdet. 

Vid petroleumraffinaderierna (SNI92 232,241) före
kommer en betydande raffinering av inlämnad olja -
löneraffinering. För att hela industrins saluvärde skall 
bli redovisat efter ungefär samma principer har saluvärdet 
för de lönraffinerade petroleumprodukterna beräknats. 
Detta har skett i samråd med uppgiftslämnarna. 

Förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet definieras som in
täkterna reducerade med de kostnader (utom löner och 
arbetsgivaravgifter) som åtgår för att generera intäkterna. 
Det i tab 1 redovisade förädlingsvärdet avser värdet av 
hela verksamheten hos de industriella arbetsställena. 

Detta förädlingsvärde (s k real value added) baseras 
alltså på den totala verksamheten och reduceras med 
samtliga rörelsekostnader utom löner och arbetsgivar
avgifter. 

Produktionskostnader. I tabell 4 redovisas totala rörelse-
kostnader med fördelning på de kostnadsslag som ingår i 
undersökningen. I kostnaden för löner inräknas direkta 
lönekostnader som bl a tidlön, ackordersättning, heldags
lön och helgdagsersättning, skifttillägg, semesterlön och 
semesterersättning, sjuklön, avgångsvederlag, provision, 
tantiem, vinstandelar, gratifikationer och naturaförmåner. 

I lönekostnaderna ingår däremot ej ersättning från 
arbetsgivaren för att täcka med arbetet förenade särskilda 
kostnader, såsom ersättning för resor i anställningen el
ler traktamenten, som utgör gottgörelse för merkostna
der i samband med uppehåll på främmande ort. 

I kostnaden för sociala avgifter inräknas lagstadgade 
arbetsgivaravgifter, kompletterande pensionsförmåner, 
grupplivförsäkring (AFA), avsättningar till pensions
stiftelser m m. 

I kostnaden för råvaror, halvfabrikat och andra mate
rial ingår också kostnader för material, delar och tillbe
hör, 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 en
ergi som inköpts och förbrukats för drivkraft, belysning, 
uppvärmning, alstring av ånga m m. Såsom inköp räk
nas även energi, som levererats från av arbetsstället till
hörigt, fristående kraftverk. Kostnadsposten övriga 
rörelsekostnader är en restpost för icke-specificerade kost
nader. Hit förs bl a kostnader för lagervärdesförändring
ar. Denna delpost kan därför få både positiva och nega
tiva värden. 
Sysselsatt personal. Begreppet tjänstemän avser i regel 
anställda tjänstemän den 1 augusti för undersökningsåret, 
eller eljest annan tidpunkt då verksamheten var av nor
mal omfattning. Beträffande arbetarpersonalen anges 
medelantalet sysselsatta personer oberoende av 
tjänstgöringstidens omfattning under den tid verksam
heten pågått under året. 

Produktionsvolymindex 
Indexberäkningar för industrins produktionsvolym, 
produktivitetsindex per sysselsatt och per arbetartimme 
samt produktivitetsförändringar per sysselsatt och per 
arbetartimme med basår 1990, redovisas i år i ett separat 
särtryck med beräknad publicering i augusti. 
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2 Resultat 

Kommentarer till tabellerna 
i kapitel 3 (sid 17-114) 
Förändringar inom olika branscher kan förutom reella 
förändringar påverkas av att enskilda arbetsställen blir 
omklassade till ny bransch. Observera också att tabell
redovisningen under kap 3 ej omfattas av industriföretag 
med mindre än 10 anställda (se redovisning sid 16) och 
Samhall AB (se redovisning denna sida). 

Här följer några viktiga resultat (i löpande priser om ej 
annat anges): 

- För 1995 uppmättes för tredje året i rad stora omsätt
ningsökningar. 1993 steg omsättningen med 7 procent 
och 1994 och 1995 med hela 17 procent vardera året. 

- Kraftigaste omsättningsökningen under 1995 uppmät
tes med hela 26 procent för både transportmedelsindustrin 
och el- och teleprodukter. 

- Förädlingsvärdet ökade under 1995 med 15 procent. 
Den största ökningen uppmättes för massa och pappers
industrin. 

- Förindustriproduktionsvärdetblew ökningen 18 procent-
från 801 till 950 miljarder kronor. 

- De totala rörelsekostnaderna ökade liksom intäkterna 
med 17 procent. 

- De dominerande kostnadsslagen, arbetskrafts- och 
råvarukostnader, utgjorde 1995 20 resp 46 procent av de 
totala kostnaderna. 

Samhallkoncernen 
Industristatistikens tabeller omfattar inte den verksam
het som bedrivs inom Samhall. Samhallkoncernen ägs 
av staten och dess syfte är att bereda meningsfullt och 
utvecklande arbete åt arbetshandikappade där behoven 
finns. Det sker genom vara- och tjänsteproduktion. 

Samhall omfattar förutom moderbolaget Samhall AB, 
19 regionala bolag, 3 affärsbolag och 5 säljbolag samt 7 
representationskontor. De regionala bolagen täcker ett 
eller två län.Varje bolag omfattar flera arbetsställen. I 
följande tablå lämnas en översiktlig sammanställning över 
vissa väsentliga uppgifter som antal arbetsställen, sys
selsättning, saluvärde och kostnader inom Samhall
koncernen. 

Samhall 1995 
Arbetsställen 
Tjänstemän 
Arbetare 
Arbetstimmar 
Rörelseintäkter 
Förädlingsvärde 
Rörelsekostnader 
därav: 
råvaror 
emballage 
bränsle o drivmedel 
elenergi 
bortlämnade lönarb 
lejda transporter 
löner: 
tjänstemän 
arbetare 

Investeringar 

Uppgifterna i tabellen ovan har insamlats från såväl 
moderföretaget Samhall som från vart och ett av de re
gionala 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 dessutom produktionen ofta mycket 
varierad, varför någon branschklassificering av de en
skilda arbetsställena inte är meningsfull. Samhalls kost
nader täcks av försäljning och statsbidrag. Bidragets stor
lek uppgick budgetåret 1995 till 4 739 Mkr. 
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Investeringar inom industrin 
Investeringsuppgifter återfinns ej i tabellavdelningen (sid 17-114) utan endast i textabellen nedan. Redovisningen omfat
tar samma företag. 
Totalt investerades för 56,4 miljarder kr 1995 hos företag med minst 10 sysselsatta. Härtill kommer investeringar hos 
företag med 0-9 anställda som uppgick till 3,2 miljarder kr, d v s totalt för industrin 59,6 miljarder kr. 

Investeringar hos företag med minst 10 sysselsatta i svensk industri 1995, mkr 

Näringsgren Investeringar 
i ny-, till- och 
ombyggnad 
av byggnader 
och mark
anläggningar1' 

Investeringar 
i maskiner, 
inventarier 
och 
transport
medel 

Summa 
investeringar 

10-14 Gruvor och mineralbrott 
15-16 Livsmedel och tobaks-

industri 
17-19 Textil och beklädnads

industri 
20 Träindustri 
21 Massa och papper 
22 Grafisk industri 
23 Stenkols- och 

petroleumprodukter 
24 Kemisk industri 
25 Gummi- och 

plastvaruindustri 
26 Jord- och 

stenvaruindustri 
27 Stål- och metallverk 
28 Metallvaror 
29 Annan maskinindustri 
30 Datorer m m 
31 Annan elektroindustri 
32 Teleprodukter 
33 Medicinska och 

optiska instrument m m 
34 Motorfordon m m 
35 Annan transport-

medelsindustri 
36 Möbelindustri m m 
37 Återvinning 
10-37 Industrin totalt 

1) Köpta fastigheter ingår ej i redovisningen 
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Översiktliga beräkningar för småindustrin 
Småindustrin utgör, som nämnts ovan, industriföretag med färre än tio anställda. Totalt ingår i tabellen nedan drygt 
30 000 småföretag. De har sammantaget en omsättning på 66,7 miljarder kr 1995, d v s 5,7 procent av omsättningen 
för hela svenska industrin. Totalt sysselsätts 57 500 antal personer, d v s ca 8 procent av samtliga sysselsatta inom 
industrin. Bruttoinvesteringarna slutligen utgjorde 3,2 miljarder kr, d v s 5,4 procent av totala investeringarna. 

Totala rörelseintäkter, rörelsekostnader, förädlingsvärden samt arbetskraftskostnader 
och antal sysselsatta för små företag (0-9 sysselsatta) i svensk industri 1995 

Näringsgren 
(SNI) 

Rörelse
intäkter 

mkr 

Rörelse
kostnader 

mkr 

Förädlings
värden 

mkr 

Arbets-
krafts-
kost-
nader 
mkr 

Syssel
satta 

antal 

Brutto
invest
eringar 

mkr 

10-14 Gruvor o mineralbrott 
15-16 Livsmedels- och tobaks-

industri 
17-19 Textil- och beklädnads

industri 
20 Träindustri 
21 Massa o papper 
22 Grafisk industri, 

förlag mm 
23 Stenkols- och 

petroleumprodukter 
24 Kemisk industri 
25 Gummi- och 

plastvaruindustri 
26 Jord- och 

stenvaruindustri 
27 Stål- och metallverk 
28 Metallvaror 
29 Annan maskinindustri 
30 Datorer m m 
31 Annan elektroindustri 
32 Teleprodukter 
33 Medicinska och optiska 

instrument m m 
34 Motorfordon m m 
35 Annan transport-

medelsindustri 
36 Möbelindustri m m 
37 Återvinning 
10-37 Industrin totalt 
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Översiktliga beräkningar för hela den svenska industrin 
Som tidigare nämnts omfattar tabellerna i kap 3 industriarbetsställen till företag med minst tio anställda. Dessa 
arbetsställen blankettundersöks. Industriföretag med färre än tio anställda förs till kategorin småindustri. Dessa 
blankettundersöks inte, men fr o m föreliggande årgång hämtas flertalet uppgifter till beräkningarna från det s k 
SRU-materialet (standardiserat räkenskapsutdrag som erhållits från Riksskatteverket). Några ytterligare uppgifter 
beräknas sedan med ledning av dessa. 

I tabellen nedan har resultaten från småindustrin (storleksklass 0-9) inkluderats. Därigenom omfattar denna samtliga 
industriarbetsställen 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 arbetsställen ingår emellertid i undersök
ningen. Översiktliga resultat för icke-industriella arbetsställen redovisas längre fram i detta avsnitt. 
Ar 1995 var den totala omsättningen i svensk industri drygt 1 162 miljarder kr. Förädlingsvärdet var 335 miljarder 
kr och antalet sysselsatta ca 698 000. Mellan 1994 och 1995 ökade omsättningen i löpande priser med ca 170 
miljarder kr eller 17 procent och förädlingsvärdet med ca 43 miljarder kr eller 15 procent. Antalet sysselsatta ökade 
med 5 procent. 

Diagrammen visar olika branschers andelar av hela industrin år 1995 med avseende på förädlingsvärde och antal 
sysselsatta. 

Förädlingsvärde i svensk industri förde
på branscher år 1995 

Sysselsatta i svensk industri fördelade 
på branscher år 1995 
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Totala rörelseintäkter, rörelsekostnader, förädlingsvärden samt arbetskrafts
kostnader och antal sysselsatta för samtliga arbetsställen i svensk industri 1995 

Näringsgren 
(SNI) 

Rörelse
intäkter, 

mkr 

Rörelse
kostnader, 

mkr 

Förädlings
värden, 

mkr 

Arbets-
krafts-
kost-
nader, 
mkr 

Syssel
satta, 

antal 

10-14 Gruvor o mineralbrott 
15-16 Livsmedels- och 

tobaksindustri 
17-19 T e x t i l - och 

beklädnadsindustri 
20 Träindustri 
21 Massa o papper 
22 Grafisk industri, 

förlag m m 
23 Stenkols- och 

petroleumprodukter 
24 Kemisk industri 
25 Gummi- och 

plastvaruindustr 
26 Jord- och stenvaru-

industri 
27 Stål- och metallverk 
28 Metallvaror 
29 Annan maskinindustri 
30 Datorer m m 
31 Annan elektroindustri 
32 Teleprodukter 
33 Medicinska och optiska 

instrument m m 
34 Motorfordon m m 
35 Annan transport-

medelsindustri 
36 Möbelindustri m m 
37 Återvinning 
10-37 Totalt 
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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 industri. 
Det är t ex skogsförvaltningar till pappersbruken, arbetsställen som svarar för handelsverksamhet, transporter etc inom ett 
industriföretag. Som framgår av tabellen rör det sig om 176 arbetsställen med en total omsättning på 25 miljarder kr och 
ca 11 000 sysselsatta. 

Antal arbetsställen, totala rörelseintäkter, rörelsekostnader samt lönekostnader 
och antal sysselsatta för icke-industriella arbetsställen till industriföretag år 1995 

Näringsgren 
för företag 
(SNI) 

Arbets
ställen 
antal 

Rörelse
intäkter 
mkr 

Rörelse
kostnader 
mkr 

Löner 

mkr 

Syssel
satta 
antal 

15 Livsmedel 
20 Träindustri 
21 Massa och 

pappersindustri 
22 Grafisk industri, 

förlag mm 
24 Kemisk industri 
25 Gummi- och 

plastvaruindustri 
26 Jord- och sten-

varuindustri 
28 Metallvaror 
29 Annan maskinindustri 

Övrig industri 
10-37 Totalt 
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3 Tabeller 

Tabell 1-6 enligt SNI92 - redovisning 



18 

Tabell 1 

Antal arbetsställen, sysselsatta, rörelseintäkter, rörelsekostnader samt förädlingsvärde år 1995 

Number of establishments, employees, operating income, operating expenses and value added 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda42) 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

mm 
1111 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Aifcefe-
stäBert 

artat 

BitiibSsk-

meats 

Syssel
satta 

antal 

Bmpoyses 

Röretee-
irrfakter 

JODOfcr 

Operating 

msacm 

Roretee-
tostnader 

100Gkr 

Operating 
expenses 

FöfåcSings-
värde 

1000 kr 

Vakts added 

Ande) 
amputerat 

värde 

% 

Percent 

Änpotecf 

vah& 

SNI-nivåema 1 -2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS-
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 24) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.dutom möbler 
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MM 

IP! 
Näringsgren (SNJ) 

Industry 

stäBea 

antal 

E$tab8sth 
ments 

Syssei-
satta 

anta? 

Empayses 

fiöretee-
intäkter 

i ooo fe 

Operating 
income 

Röfetee-
kDstrtader 

100& kar 

Operating 
expenses 

Föradliftgs-
värrie 

1Q00kr 

Vakte added 

Andel 
Smputerat 
varde 

% 

Percent 
imputed 
vaioe 

21-22 Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru

mentmedicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 
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HI 
Näringsgren (SNJ) 

Industry 

Artoete-
stäSen 

arrtat 

merris 

Syssel
satta 

arrtaj 

Snpoyses 

Rdretee-
intakter 

JOOOkr 

Qpemfr>§ 
income 

Röretee-
kostnader 

1800 kr 

Qpemng 
expenses 

Förädlings
värde 

tflOOkr 

VGJW added 

Andel 
amputerat 
värcäe 

% 

Per&mt 
Ärgpöted 
vak» 

SNI-nivåema 3 - 6 

101-145 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

101 Stenkolsgruvor 2) 
102 Brunkolsgruvor 
103 Torvindustri 25) 

111 Industri för utvinning av 
råpetroleum och naturgas 3) 

112 Serviceföretag till råpetroleum-
och naturgasutvinning 3) 

120 Uran- och toriumgruvor 
131 Järnmalmsgruvor 3) 

132 Andra metallmalmsgruvor 
141 Stenbrott 

1411 Byggnadsstensbrott 
1412 Kalk- och gipsstensbrott, 

dolomitbrott26) 

1413 Skifferbrott 4) 
142 Sand-, grus-, berg- och 

lertäkter 
143 Brott för kemiska mineral 
144 Industri för saltutvinning 

145 Övrig gruv- och utvinnings
industri 27) 

151 -159 Livsmedelsindustri 
151 Slakterier och köttvaruindustri 
1511 Kreatursslakterier, kött-

styckerier 

1512 Fjäderfäslakterier 

1513 Charkuterier och annan industri 
för köttvaror 

152 Fiskberedningsindustri 
153 Frukt-, b ä r - och 

grönsaksindustri 

1531 Potatjsindustri 

1532 Juice- och saftindustri 

1533 Annan frukt-, bär- och 
grönsaksindustri 

154 Olje- och fettvaruindustri 
1541 Industri för råa oljor och 

fetter 5) 
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SNf~ 
tod 

Nétfnpgren (SN)} 

Induätry 

Arbete-
alaBeti 

arrtal 

merits 

Syssel
satta 

antal 

&ttpo)we$ 

Röretee-
intakter 

iOOOfcr 

Qpewting 
ktdxmj» 

Rarefee-
tostnader 

lOOÖkf 

Cpemting 
expenses 

F<fcadHr>g> 
värde 

tSOOfcr 

V^£»«cfcted 

Ande) 
imputerat 
vände 

% 

Percent 
knpabsd 
vafo& 

1542 Industri för raffinerade oljor 
och fetter 5) 

1543 Matfettsindustri 
155 Mejerier och glassindustri 
1551 Mejerier 
1552 Glassindustri 
156 Kvamprodukt- och 

stärkelseindustri 
1561 Kvamproduktindustri 
1562 Stärkelseindustri 
157 Industri för beredda djurfoder 
1571 Industri för beredda fodermedel 
1572 Industri för mat till 

sällskapsdjur 
158 Övrig livsmedelsindustri 
1581 Bagerier 
1582 Knäckebröds- och kexindustri 
1583 Sockerindustri 6) 
1584 Choklad- och konfektindustri 
1585 Industri för pastaprodukt 6) 
1586 Kaffe- och teindustri 
1587 Industri för senap, ketchup, 

kryddor och andra 
smaksättning smedel 

1588 Industri för homogeniserade 
livsmedelspreparat inkl .dietmat 

1589 Annan livsmedelsindustri 28) 
159 Dryckesvaruindustri 
1591 Spritdrycksindustri 7) 
1592 Råspritsbrännerier 7) 
1593 Vinindustri 7) 
1594 Cider- och annan 

fruktvinsindustri 7) 
1595 Industri för andra icke-

destillerade jästa drycker 
1596 Ölbryggerier 29) 
1597 Mätterier 8) 
1598 M ine ra l va t ten - och 

läskedrycksindustri 
160 Tobaksindustri 
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SNI-
tod 

Nåring^j!§il^; 

fakxttry 

Arfcete-
sfaSen 

anfaf 

Estatofelv 
merits 

Syssel
satta 

antal 

Gnpcjwes 

Böretee-
irrtakter 

IQOOfcr 

Operating 
income 

ftörefee-
testnader 

laoafar 

Cpemvng 
expenses 

F&ådlirtgs-
värde 

1000 kr 

Attde) 
imputerat 
väKäe 

% 

Peresnf 
imputed 

171-177 Textilindustri 
171 Gamindustri 
1711 Bomullsgamsindustri o.d. 9) 
1717 Sytrådsindustri 30) 
172 Väverier 
1721 Bomullsväverier o.d. 
1722 Kardgamsväverier o.d. 10) 
1723 Kamgamsväverier o.d 10) 
1724 Sidenväverier o.d 10) 
1725 Andra väverier 31) 
173 Blekerier .färgerier .textil

tryckerier och andra textil-
beredningsverk 

174 Textilsömnadsindustri 
175 Annan textilieindustri 
1751 Mattjndustri 
1752 Tågvirkes- och bindgams-

industri 
1753 Industri för bondad duk 
1754 Övrig textilieindustri 
176 Trikåväverier 
177 Trikåvaruindustri 
1771 Strumpindustri 
1772 Tröjindustri 

181-183 Beklädnadsindustri 
181 Läderbeklädnadsindustri 
182 Industri för andra kläder och 

tillbehör 
1821 Industri för arbets-.skydds-

och överdragskläder 
1822 Industri för andra gång- och 

ytterkläder 
1823 Industri för underkläder, 

skjortor och blusar 
1824 Industri för andra beklädnads

varor och tillbehör 
183 Pälsindustri 

191-193 L ä d e r - och lädervaruindustri 
191 Garverier 
192 Industri för reseffekter, 

handväskor, sadeltyg m.m. 
193 Skoindustri 
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kod 
Näringsgren (SNt) 

industry 

Aitoete-

Wmi 

£sfaWfefr-

syssel
satte 

Mm 

Bmpayees 

irrfakter 

1000kr 

Qporstsng 
income 

Rörefee-
kostnader 

lOOOkf 

Cjperatfwg 
expenses 

Fäfådli»gs~ 
värrie 

tOOOkr 

<i<8&»aofctee/ 

Aodel 
imputerat 
tfittte 

% 

Percent 
imputed 

201-205 Trävaruindustri 
201 Sågverk och hyvlerier, 

träimpregneringsverk 
202 Industri för fanér och 

träbaserade skivor 
203 Industri för trähus och 

byggnadssnickerier 
204 Träförpackningsindustri 
205 Övrig trävaruindustri samt 

industri för varor av kork, 
halm, rotting o.d. 

2051 Övrig trävaruindustri 32) 
2052 Industri för varor av kork, 

halm, rotting o.d. 11) 

211-212 Massa-, pappers- och 
pappersvaurindustri 

211 Massa-, pappers- och 
pappindustri 

2111 Massaindustri 
2112 Pappers- och pappindustri 
212 Industri för pappers- och 

pappvaror 
2121 Industri för wellpapp och 

p a p p e r s - och pappförpackningar 
2122 Industri för hushålls- och 

hygienartiklar av papper 
2123 Industri för skrivpapper, 

kuvert o.d. 
2124 Tapetindustri 
2125 Industri för andra pappers-

och pappvaror 

221-222 Grafisk industri, förlag 
221 Förlag 
2211 Bokförlag 
2212 Tidningsförlag 
2213 Tidskriftsföriag 
2214 Fonogramutgivare 33) 
2215 Andra förlag 
222 Grafisk industri 
2221 Dagsfjdningstryckerier 
2222 Andra tryckerier 
2223 Bokbinderier och industri för 

trycksaksbehandling 
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kod 
NfeingsgrerttSNJ) 

Industry 

Arbete-

staSea 

anta» 

merits 

Syssel
satte 

antal 

f~mpoy8e$ 

Röretee-
intakter 

1000 kr 

Operating 

Roreteö-
toataader 

1300 kr 

Operating 
expenses 

FäfåeStogs-
väde 

1000 kr 

Vatmsxlded 

Ande) 

imputerat 

vätte 

% 

Pwcmt 

imputed 

v$rtO0 

2224 Industri för sättning och annan 
framställning av tryckoriginal 

2225 Annan grafisk industri 
223 Företag för reproduktion 

av inspelningar 12) 

231 -233 Industri för stenkols-, petro
leumprodukter och kärnbränsle 

231 Industri för stenkols
produkter 

232 Petroleumraffinaderier 
233 Kämbränsleindustri 13) 

241-247 Industri för kemikalier 
och kemiska produkter 

241 Baskemikalieindustri 
2411 Industri för industrigaser 
2412 Industri för färgämnen 
2413 Industri för andra oorganiska 

baskemikalier 34) 
2414 Industri för andra organiska 

baskemikalier 
2415 Industri för gödselmedel och 

kväveprodukter 14) 
2416 Basplastindustri 
2417 Industri för syntetiskt 

basgummi 
242 Industri för bekämpningsmedel 

och andra lantbrukskemiska 
produkter 

243 Färgindustri 
244 Industri för läkemedel, 

läkemedelskemikalier och 
botaniska produkter 

2441 Industri för farmaceutiska 
basprodukter 

2442 Läkemedelsindustri 
245 Industri för rengöringsmedel 

och toalettartiklar 
2451 Tvättmedelsindustri 
2452 Parfym- och toalettartjkels-

industri 

246 Övrig kemisk industri 
2461 Sprängämnesindustri 
2462 Industri för lim och gelatin 
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tod 
Nénngsgren {SNI} 

industry 

Arbete-

ärm 

EstaWfefr-
merits 

Syssel
satta 

antar 

£mpoys0$ 

Höretee-
irttakter 

I 000 fcr 

Opening 
Income 

Röretee-
tostnader 

ISOGkr 

Operating 
expenses 

FäSdHngS-
värde 

töOökr 

Väkmsdchd 

Atide) 
impoierat 

vHtde 

% 

Per csrtf 
ifflputecf 

2463 Industri för eteriska oljor 15) 
2464 Industri för fotokemiska 

produkter 15) 
2465 Industri för inspelnings

medier 
2466 Annan kemisk industri utom 

konstfiberindustri 35) 
247 Konstfiberindustri 15) 

251-252 Gummi- och plastvaruindustri 
251 Gummivaruindustri 
2511 Industri för däck och 

slangar 
2512 Regummeringsindustri 
2513 Annan gummivaruindustri 
252 Plastvaruindustri 
2521 Industri för plasthalvfabrikat 
2522 Plastförpackningsindustri 
2523 Byggplastvaruindustri 
2524 Annan plastvaruindustri 

261-268 Industri för ickemetalliska 
mineraliska produkter 

261 Glas- och glasvaruindustri 
2611 Planglasverk 16) 
2612 Industri för bearbetat 

planglas 36) 
2613 Industri för buteljer, glas

förpackningar och hushållsvaror 
av glas 

2614 Glasfiberindustri 
2615 Annan glasvaruindustri 
262 Industri för keramiska 

produkter, utom icke eldfasta 
för byggändamål 

2621 Industri för keramiska hushål Is-
och prydnadsartiklar 

2622 Industri för keramiska 
sanitetsartikJar 

2623 Industri för keramiska 
isolatorer o.d. 17) 

2624 Industri för andra tekniska 
keramiska produkter 
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tod 
mmg$$m$sM 

Industry 

Arbete-
stafeti 

antal 

merits 

salfa 

antal 

iönpoyses 

Böretee-
intakter 

1000kr 

Operating 
irtsome 

Röreise-
kostnader 

teo&kr 

Cpemtmg 
expenses 

Förädlings
värde 

1000 kr 

Vakta added 

Ande) 
imputersrt 
värde 

% 

Psrcmt 
imputed 
V9toe 

2625 Industri för andra icke eldfasta 
keramiska produkter utom för 
byggändamål 

2626 Industri för eldfasta 
keramiska produkter 

263 Industri för keramiska golv-
och väggplattor 17) 

264 Industri för murtegel, takpannor 
och andra byggv. av tegel 

265 Cement-, kalk- och gipsindustri 
2651 Cementindustri 17) 
2652 Kalkbruk 
2653 Gipsindustri 
266 Betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 
2661 Industri för byggnadsbetongvaror 
2662 Industri för byggvaror av 

gips 
2663 Industri för fabriksblandad 

betong 
2664 Murbruksindustri 

2665 Industri för fibercementv. 17) 
2666 Annan betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 37) 
267 Stenvaruindustri 
268 Industri för andra icke

metalliska mineraliska produkter 
2681 Slipmedelsindustri 
2682 Industri för övriga icke

metalliska mineraliska produkter 

271-287 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindustri 

271 Järn- och stålverk 
272 Järn- och stålrörsindustri 
2721 Industri för gjutjämsrör 18) 
2722 Industri för stålrör 38) 
273 Industri för annan primär-

bearbetning av jäm och stål 
samt ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

2731 Källdragen för stålstång 
2732 Kallvalsverk för stålband 
2733 Industri för kallformning 

av stål 
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Sta
ted 

Nårirtgsgren (SN?) 

Industry 

Arbets-
atatert 

arrtat 

Bftabteth 
mants 

Syssel
satte 

antal 

öigjoyses 

irtfcäkter 

JOOOfcr 

Operating 
moon» 

Röreise-
tostaadef 

IQO&kr 

Qpembng 
expenses 

Fötådtags-

vätde 

f 008 kr 

Vnkis axkied 

Atxte) 
imputerat 

% 

Porsmt 
imputed 

2734 Dragerier för ståltråd 
2735 Industri för övrig primär

bearbetning av järn och stål, 
ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

274 Metallverk för andra metaller 
än jäm 

2741 Ädelmetalrverk19) 
2742 Aluminiumverk 
2743 Metallverk för bly, zink 

och tenn 19) 

2744 Kopparverk 
2745 Andra metallverk 39) 
275 Järn- och metallgjuterier 
2751 Jämgjuterier 20) 
2752 Stålgjuterier20) 
2753 Lättmetallgjuterier 
2754 Andra metallgjuterier 20) 
281 Byggnadsmetallvaruindustri 
2811 Industri för metallstommar och 

delar därav 
2812 Industri för byggnadselement 

av metall 
282 Industri för cisterner.tankar, 

kar och andra behållare av 
metallindustri för radiatorer 
och pannor för centraluppvärmn. 

2821 Industri för cisterner.tankar, 
kar och andra behållare av 
metall 

2822 Industri för radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning 

283 Industri för ånggeneratorer 
284 Industri för smidning.pressning, 

prägling och valsning av metall 
och för pulvermetallurgi 

285 Industri för beläggning och 
överdragning av metall, 
verkstäder för metallegoarbeten 

2851 Industri för beläggning och 
överdragning av metall 

2852 Verkstäder för metallegoarbeten 
286 Industri för bestick,verktyg och 

andra jämhandelsvaror 
2861 Industri för bestick 
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Tabell 1 

Antal arbetsställen, sysselsatta, rörelseintäkter, rörelsekostnader samt förädlingsvärde år 1995 

Number of establishments, employees, operating income, operating expenses and value added 

Omfattar industnarbetsställen till företag med minst 10 anställda ' 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

SNJ-
tad 

Nånr>!^it|p§)!$i 

Industry 

Acbete-

stäSen 

antal 

BstabBsé-
ments 

Syssel
satta 

ants? 

lEropopea? 

Röretee-
intäkter 

i 000 kr 

Operating 

income 

Rörefee-
koatnader 

1900 kr 

Cpemting 
expenses 

FörSdlingö-
vände 

t 000 kr 

Andel 
impuierat 

vSnJs 

% 

Percent 
Imputed 

2862 Verktygs- och redskapsirtdustri 
2863 Industri för lås och gångjärn 
287 Annan metaltvaruindustri 

2871 Industri för stålfat o.d. 
behållare 

2872 Industri för lättmetall-
förpackningar 

2873 Industri för metalltrådvaror 
2874 Industri för nrtar.skruvar, 

kedjor och fjädrar 
2875 Övrig metallvaruindustri 

291-297 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

291 Industri för maskiner för 
alstrande och användning av 
mekanisk kraft utom motorer för 
luftfartyg och fordon 

2911 Industri för motorer och 
turbiner utom för fordon och 
luftfartyg 

2912 Industri för pumpar och 
kompressorer 

2913 Industri för kranar och ventiler 
2914 Industri för lager.kugghjul och 

andra delar för kraftöverföring 
292 Industri för andra maskiner för 

allmänt ändamål 
2921 Industri för ugnar och brännare 
2922 Industri för lyft- och 

godshanteringsanordningar 
2923 Industri för maskiner och 

apparater för kyla och ventila
tion utom för hushåll 

2924 Övrig industri för maskiner 
för allmänt ändamål 

293 Industri för jord- och 
skogsbruksmaskiner 

2931 Traktorindustri 
2932 Industri för andra jord- och 

skogsbruksmaskiner 
294 Verktygsmaskinindustri 
295 Industri för andra 

specialmaskiner 
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kod 
NåringsgKsrt (SW 

industry 

Arbeta-
stafert 

antat 

£sfa6feft-
truants 

Syssel
satta 

antaJ 

Brpayees 

Rörete©-
intakter 

tODOfcr 

ktetomé 

Röretee-
kostnader 

1000 kr 

QpmSmg 
expenses 

FörfeStogs-
varde 

rGOBKr 

^a/u» added 

Anctei 
itnputerat 
vörcfe 

% 

Percent 
imputed 

2951 Industri för maskiner för 
metallurgi 

2952 Industri för gruv-,bergbrytnings 
och byggmaskiner 

2953 Industri för maskiner för fram
ställning av livsmedel.drycker 
och tobaksvaror 

2954 Industri för maskiner för prod
uktion av texti l-,beklädnads- och 
lädervaror 

2955 Industri för maskiner för prod
uktion av massa,papper och papp 

2956 Industri för övriga special
maskiner 

296 Vapen- och ammunitionsindustri 
297 Industri för hushållsmaskiner 

och hushållsapparater som ej 
ingår i annan huvudgrupp 

2971 Industri för elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

2972 Industri för icke-elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

300-335 Industri för el- och 
optikprodukter 

300 Industri för kontorsmaskiner och 
datorer 

3001 Kontorsmaskinindustri 
3002 Industri för datorer och annan 

informationsbehandlingutrustning 
311 Industri för elmotorer, 

generatorer och transformatorer 
312 Industri för eldistr ibut ions- och 

elkontrollapparater 

313 Industri för elektrisk tråd 
och kabel 

314 Batteri- och ackumulatorindustri 
315 Industri för belysningsarmatur, 

glödlampor och lysrör 
316 Övrig elektroindustri 
3161 Industri för övrig elapparatur 

för motorer och fordon 
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tod 
Née«w$gH?n{SNI 

Industry 

A<t>ete-
stéöten 

arm 

mentsf 

Sysset-
satta 

ante? 

Brxxyees 

Römtee-
irttakter 

I QOOfcr 

0pem#>§ 
income 

ftörefee-
kostnader 

lOOGkr 

Operating 
expenses 

FöfåcSinss-
värde 

tOOÖkr 

Vakte added 

Ande) 
amputerat 
våKfe 

% 

Percent 
ÄKputed 

3162 Diverse övrig elektroindustri 
321 Industri för elektroniska 

komponenter 
322 Industri för r a d i o - och TV-

sändare samt apparater för 
trådtelefoni och trådtelegrafi 

323 Industri för r a d i o - och TV-
mottagare samt apparater för 
upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

331 Industri för medicinsk.kirurgisk 
och ortopedisk utrustning 

332 Industri för instrument och 
apparater för mätning.kontroll, 
provning .navigering och andra 
ändamål utom ind.processtyrning 

333 Industri för instrument för 
styrning av industriella 
processer 

334 Industri för optiska instrument 
och fotoutrustning 

335 Urindustri 

341-355 Transportmedelsindustri 
341 Motorfordonsindustri 
342 Industri för karosserier för 

motorfordonjndustri för släp
fordon och påhängsvagnar 

343 Industri för delar och tillbehör 
till motorfordon och motorer 

351 -355 Annan transpo rtmedelsindustri 
351 Skeppsvarv och båtbyggerier 
3511 Skeppsvarv 
3512 Prfödsbåtbyggerier 
352 Rälsfordonsindustri 
353 Flygplansindustri 
354 Motorcykel- och cykelindustri 
3541 Motorcykelindustri 
3542 Cykelindustri 
3543 Invalidfordonsindustri 
355 Övrig transportmedelsindustri 



31 

SNJ- Näringsgren (SNI} 

industry 

stäfie» 

antal 

vn&itsf 

Syssel
satts 

antal 

Bxtpoyse$ 

Röretee-
irrtakter 

JOOOfcr 

Opeisräng: 
mean» 

Rörefee-
tostnader 

1000 kr 

Öjperalfog 
expense? 

Föfådlingö-
värete 

tOOÖfcr 

Vettas 8<a&d 

Ande) 
amputerat 
vinfc 

% 

Pertmt 
imputed 
väft» 

361-372 Övrig tillverkningsindustri 
361 Möbelindustri 
3611 Industri för sittmöbler och 

säten 
3612 Annan kontors- och 

butiksmöbelindustri 
3613 Annan köksmöbelindustri 
3614 Annan möbelindustri 
3615 Madrassindustri 
362 Industri för smycken, guld- och 

silversmedsvaror 
3621 Mynt- och medaljindustri 21) 
3622 Industri för smycken och andra 

guld- och si/versmedsvaror 40) 
363 MusiWnstmmentindustri 22) 
364 Sportvaruindustri 
365 Industri för spel och leksaker 
366 Diverse övrig 

tillverkningsindustri 
3661 Bijouteriindustri 22) 
3662 Borstbinderier 
3663 Diverse annan 

tillverkningsindustri 41) 
371 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av metall 
372 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av icke-metall 
icke-metall 
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SISS-

kod 
NSnngsgren (SNt) 

industry 

Arbete-
stälen 

arm 

EstabBsh-
motrts 

Syssel
satta 

antel 

Empoyse» 

Röretee-

intakter 

1000 kr 

OpeesSng 

income 

Rörefc»-
toatoader 

1900 kr 

Opemting 
expenses 

RSrådHnga-
värde 

töOöfcr 

Vätoattétect 

Andel 

amputerat 

tfäKte 

% 

Peroent 

imputed 

vak» 

1) Ingår i 14 
21 Ingår i 103 
31 Ingår i 145 
4) Ingår i 1412 
31 Ingår i 154 
6) Ingår i 1589 
n Ingår i 159 
8) Ingår i 1596 
91 Ingår i 1717 

10) Ingår i 1725 
111 Ingår i 2051 
12) Ingår i 2214 
13) Ingår i 23 
"" Ingår i 2413 
15) Ingår i 2466 
16) Ingår i 2612 
,7) Ingår i 2666 
18) Ingår i 2722 
19) Ingår i 2745 
201 Ingår i 275 
21) Ingår i 3622 
221 Ingår i 3663 

241 Inkl 11 
251 Inkl 101 
261 InW 1413 
27) Inkl 111,112, 131 
2S) Inkl 1583, 1585 
29> InW 1597 
301 InW 1711 
31) InW 1722, 1723, 1724 
3 3 InW 2052 
331 Inkl 223 
M) InW 2415 
351 InW 2463, 2464,247 
361 InW 2611 
37) InW 2623, 263, 265, 2665 
M) InW 2721 
391 InW 2724,2743 
401 InW 3621 
41) InW 363, 3661 
421 Småindustrin (0 -9 anställda) finns redovisad i särskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry (0 -9 empoyees) the results are reported separately, 
see textpart. 
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Tabell 2 
Totala röre lse in täk ter m e d fö rde ln ing på in täk tss lag år 1995 

Total operating income divided into kind of income 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda4' 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

tod 
Närfngsgrer»{SNI) 

Industry 

Industrie» 
verksamhet 
{produktion, 
reparationer 

efcj 

JfKkmritd 
production 

Vfnäpäägg 
vid företags-
Jtttetna 
fear»-
aktioner 

ProSF 
depending 
onfaSsmai" 
transactions 

verksamhet 

Handel 

Trade 

Ovr tjänster 

OtfWf 
servfces 

Övriga 
rorelse-
irrfäkter 

Otfmtémt 
of 
operating 
fncornB 

Totala 
rörelse-
intäkter 

rofef 
operating 

bcome 

Ande) 
impLe 
lerat 
värde ^ 

Percent 
jhputéd 
vakm 

SNI-nivåerna 1-2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNING 
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 24) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.d utom möbler 
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tod 
Nårta98grenKSNI5: 

IfKtustry 

Industrie» 

verksamhet 

(produktion, 

reparationer 
efc} 

faxkicSorr 

ViosJp&ägQ 
vki företags
intern 
trans-
aköorter 

Proof 
depending 
wMmrmt 
transactions 

k&e-tadusfcteB 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Trade Other 
services 

Övriga 

rarefee-

»rrfäkter 

Other fäna 
of 
operating 
income 

Totala 
röretee» 
Wtmsx 

Totef 
operating 
income 

Andel 

irnpu-

tetat 

varde 1) 

% 

Percent 
inputed 

vakts 

21-22 Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaaiindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru

mentmedicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 
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SNJ-
tod 

NättoQd&enlSfty 

foOustry 

Industrie!! 
verksamhet 
(pr-oduktlon, 
reparationer 
etc} 

production 

Vfns!p&ägg 
vk) företa g» 
interna, 
bans-
aktioner 

ProSi 
depending 

transactions 

Icfce-fttdusfcteB 
verksamhet 

Handel 

Trade 

Övr tjänster 

Other 
services 

råreäse-

irrfäkter 

Otter kind 
of 
operating 
income 

Totala 
roretse-
Wtäkter 

Tbtef 
öperaSog 

Anda 
ampu
terat 
värde ^ 
% 

Percent 
inputed 
vekts 

SNI-nivåerna 3 - 6 

101-145 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

101 Stenkolsgruvor 2) 
102 Brunkolsgruvor 
103 Torvindustri 25) 
111 Industri för utvinning av 

råpetroleum och naturgas 3) 
112 Serviceföretag till råpetroleum-

och naturgasutvinning 3) 
120 Uran- och toriumg ruvor 
131 Järnmalmsgruvor 3) 
132 Andra metallmalmsgruvor 
141 Stenbrott 
1411 Byggnadsstensbrott 
1412 Kalk- och gipsstensbrott, 

dolomi1brott26) 
1413 Skifferbrott 4) 
142 Sand-, grus-, berg- och 

lertäkter 
143 Brott för kemiska mineral 
144 Industri för saltutvinning 
145 Övrig gruv- och utvinnings

industri 27) 

151-159 Livsmedelsindustri 
151 Slakterier och köttvaruindustri 
1511 Kreatursslakterier, kött-

styckerier 
1512 Fjäderfäslakterier 
1513 Charkuterier och annan industri 

för köttvaror 
152 Fiskberedningsindustri 
153 Frukt-, b ä r - och 

grönsaksindustri 
1531 Potatisindustri 
1532 Juice- och saftindustri 
1533 Annan frukt-, bär- och 

grönsaksindustri 
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SISS-

tod 
fclärittgsgrerKSNft Industrie» 

verksamhet 
<pKXfcfkffOft, 
reparationer 

etc} 

teckf$>trfct 
pnxiucSou 

vid företag» 
Jrttema 
trans-
aktioner 

PtoSt 
dgpertcgng 

transactions 

&&e-tadusfcte8 
verksamhet 

Mandel ÖvHjänsfer 

TrtWte Otiw 
eettvkes 

Övriga 
roretse-
inökter 

Other kfr& 
of 
operating 
income 

Totala 
röreäse-
intäkter 

operaängF 

toecww 

Aftdel 
tropu-
terat 
värde ^ 
% 

Percent 
rnpoted 
V4tU8 

154 Olje- och fettvaruindustri 
1541 Industri för råa oljor och 

fetter 5) 
1542 Industri för raffinerade oljor 

och fetter 5) 
1543 Matfettsindustri 
155 Mejerier och glassindustri 
1551 Mejerier 
1552 Glassindustri 
156 Kvarnprodukt- och 

stärkelseindustri 
1561 Kvamproduktindu3tri 
1562 Stärkelseindustri 
157 Industri för beredda djurfoder 
1571 Industri för beredda fodermedel 
1572 Industri för mat till 

sällskapsdjur 
158 Övrig livsmedelsindustri 
1581 Bagerier 
1582 Knäckebröds- och kexindustri 
1583 Sockerindustri 6) 
1584 Choklad- och konfektindustri 
1585 Industri för pastaprodukt 6) 
1586 Kaffe- och teindustri 
1587 Industri för senap, ketchup, 

kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

1588 Industri för homogeniserade 
livsmedelspreparat inkl.dietmat 

1589 Annan livsmedelsindustri 28) 
159 Dryckesvaruindustri 
1591 Spritdrycksindustri 7) 
1592 Råspritsbrännerier 7) 
1593 Vinindustri 7) 
1594 C i d e r - och annan 

fruktvinsindustri 7) 
1595 Industri för andra icke

destillerade jästa drycker 
1596 Ölbryggerier 29) 
1597 Mälterier8) 
1598 M ine ra l va t t en - och 

läskedrycksindustri 
160 Tobaksindustri 
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Sif
ted 

HärtaösgraoiSNlJ 

tottojstiy 

indusfcieH 
vetkaarohei 
(jsKKfcWfori, 
reparaSoner 

production 

VittaJpétäsg 
väd företag» 
interna 
trans
aktioner 

Profit 
depending 
on internet 
transactions 

vertesarnbet 

Handel 

Trade 

owfjansrtet 

Other 

services 

Övriga 
roreise-
tfltäkter 

Otter Mod 
of 
operating 
income 

Tatafa 
rorefse-
frtfäkfer 

Totat 
operating 
income 

Ande) 
impu-
terat 
varde1) 
% 

Percent 
mputed 
vaiua 

171-177 Textilindustri 
171 Gamindustri 
1711 Bomullsgamsindustri o.d. 9) 
1717 Sytrådsindustri 30) 
172 Väverier 
1721 Bomullsväverier o.d. 
1722 Kardgarnsväverier o.d. 10) 
1723 Kamgamsväverier o.d. 10) 
1724 Siden vä verier o. d. 10) 
1725 Andra väverier 31) 
173 Blekerier,färgerier,textil

tryckerier och andra textil-
beredningsverk 

174 Textilsömnadsindustri 
175 Annan textilieindustri 
1751 Matöndustri 
1752 Tågvirkes- och bindgarns-

industri 
1753 Industri för bondad duk 
1754 Övrig textilieindustri 
176 Trikåväverier 
177 Trikåvaruindustri 
1771 Strumpindustri 
1772 Tröjindustri 

181-183 Beklädnadsindustri 
181 Läderbeklädnadsindustri 
182 Industri för andra kläder och 

tillbehör 
1821 Industri för arbets-.skydds-

och överdragskläder 
1822 Industri för andra gång- och 

ytterkläder 
1823 Industri för underkläder, 

skjortor och blusar 

T824 Industri för andra beklädnads
varor och tillbehör 

183 Pälsindustri 

191-193 Läder- och lädervaruindustri 
191 Garverier 
192 Industri för reseffekter, 

handväskor, sadeltyg m.m. 
193 Skoindustri 
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SNI-
texJ 

fctarfngsgceolSNIJ 

kxtosiry 

jndut&felf 
verksamhet 
tptcxhMSan, 
reparationer 

tndutflrtat 
pnxbcSm 

Vinslpåtägg 
vid företags-
frtterna 
tear»-
aktioner 

ProSf 
depencBmf 

transactions 

teke-fodusftteB 
verksamhet 

Handel ÖvHjanater 

Trade Other 
services 

Övriga 
rorBtee-

mtäkter 

Ottmtérxt 
of 
operating 

foeome 

Totala 
roretee-
totäkter 

Totef 
operating 

Andel 
irnpu-
terat 
varde ^ 
% 

Fercefrf 

kipated 

veJue 

201-205 Trävaruindustri 
201 Sågverk och hyvlerier, 

träimpregneringsverk 
202 Industri för fanér och 

träbaserade skivor 
203 Industri för trähus och 

byggnadssnickerier 
204 Träförpackningsindustri 
205 Övrig trävaruindustri samt 

industri för varor av kork, 
halm, rotting o.d 

2051 Övrig trävaruindustri 32) 
2052 Industri för varor av kork, 

halm, rotting o.d. 11) 

211-212 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

211 Massa-, pappers- och 
pappindustri 

2111 Massaindustri 
2112 Pappers- och pappindustri 
212 Industri för pappers- och 

pappvaror 
2121 Industri för wellpapp och 

p a p p e r s - och pappförpackningar 
2122 Industri för hushålls- och 

hygienartiklar av papper 
2123 Industri för skrivpapper, 

kuvert o.d. 
2124 Tapetindustri 
2125 Industri för andra pappers-

och pappvaror 

221-222 Grafisk industri, förlag 
221 Förlag 
2211 Bokförlag 
2212 Tidningsförlag 
2213 Tidskrittsförlag 
2214 Fonogramutgivare 33) 
2215 Andra förlag 
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kod 
Näringsgren (SNÖ 

Industry 

industriell 
verksamhet 
tpred&tiart, 
reparaSoner 

hriwlriat 
prxkicBou 

Vinsipélägg 
vid företa ga-

frttetnå 
feans-
aköoner 

Protö 
depending 
w interna? 
transactions 

verksamhet 

Handel 

Traäe 

^vrljänster 

Olher 
services 

Övriga 
rörelse-
totäkter 

of 
operating 
moexms 

Totala 
rrireJse-
fcääkier 

Total 
operating 

income 

Andel 
impu-
teral 
varde1) 

% 

Pere&tt 
inpttted 

vtkm 

222 Grafisk industri 
2221 Dagstidningstryckerier 
2222 Andra tryckerier 
2223 Bokbinderier och industri för 

trycksaksbehandling 
2224 Industri för sättning och annan 

framställning av tryckoriginal 
2225 Annan grafisk industri 
223 Företag för reproduktion 

av inspelningar 12) 

231-233 industri för stenkols-, petro
leumprodukter och kärnbränsle 

231 Industri för stenkols
produkter 

232 Petroleumraffinaderier 
233 Kämbränsleindustri13) 

241-247 Industri för kemikalier 
och kemiska produkter 

241 Baskemikalieindustri 
2411 Industri för industrigaser 
2412 Industri för färgämnen 
2413 Industri för andra oorganiska 

baskemikalier 34) 
2414 Industri för andra organiska 

baskemikalier 
2415 Industri för gödselmedel och 

kväveprodukter 14) 
2416 Basplastindustri 
2417 Industri för syntetiskt 

basgummi 
242 Industri för bekämpningsmedel 

och andra lantbrukskemiska 
produkter 

243 Färgindustri 
244 Industri för läkemedel, 

läkemedelskemikalier och 
botaniska produkter 

2441 Industri för farmaceutiska 
basprodukter 

2442 Läkemedelsindustri 
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SNI-
toxf 

Närfngsgrei» (SNI-k 

kriuitry 

Industrie» 
verksamhef 

tptodtMan, 
reparationer 

etc) 

produiSon 

YmSpåiågQ 
wd företaga-
Interna 
fcarw-
akBoner 

depemSng 

toan&actions 

fcJcé-fttdusftieB 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

träii Ofner 
services 

Övriga 
ronstee-
irtiäkter 

of 
operating 
income 

Totala 
rorebe-
intäkler 

qperaimg 
income 

Andel 
impu-
teral 
vänte ^ 
% 

Percent 
mpated 

245 Industri för rengöringsmedel 
och toalettartiklar 

2451 Tvättmedelsindustri 
2452 Parfym- och toalettartikels-

industri 
246 Övrig kemisk industri 
2461 Sprängämnesindustri 
2462 Industri för lim och gelatin 
2463 Industri för eteriska oljor 15) 
2464 Industri för fotokemiska 

produkter 15) 
2465 Industri för inspelnings

medier 
2466 Annan kemisk industri utom 

konstfiberindustri 35) 
247 Konstfiberindustri 15) 

251-252 Gummi- och plastvaruindustri 
251 Gummivaruindustri 
2511 Industri för däck och 

slangar 
2512 Regummeringsindustri 
2513 Annan gummivaruindustri 
252 Plastvaruindustri 
2521 Industri för plasthalvfabrikat 
2522 Plastförpackningsindustri 
2523 Byggplastvaruindustri 
2524 Annan plastvaruindustri 

261-268 Industri för ickemetalliska 
mineralrska produkter 

261 Glas- och glasvaruindustri 
2611 Planglasverk 16) 
2612 Industri för bearbetat 

planglas 36) 
2613 Industri för buteljer, glas

förpackningar och hushållsvaror 
av glas 

2614 Glasfiberindustri 
2615 Annan glasvaruindustri 
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tod 
Näringsgren (SNi) 

Industry 

Indueirfelt 
verksamhet 
(Jjroduktfart. 
reparationer 

frm^tm 
production 

Vfttö$>&ägg 
vkiföreiaga-
Sntema 
trans
aktioner 

Prom 
depending 
mirÉrnmt 
transactions 

&ke-ind»isftteB 
vetksamhet 

Handel 

Trade 

Öw tjänster 

Otter 
services 

rareäse-

ifttäkter 

Omrkra 
of 
operating 
income 

Totala 
fdrefee-
fflJäkSer 

Toföf 
operating 
Income 

Ande) 
iropu-
terat 
varde 1) 
% 

Percent 
inputed 
Y0tU8 

262 Industri för keramiska 
produkter, utom icke eldfasta 
för byggandarna! 

2621 Industri för keramiska hushålls-
och prydnadsartiklar 

2622 Industri för keramiska 
sanitetsartiklar 

2623 Industri för keramiska 
isolatorer o.d. 17) 

2624 Industri för andra tekniska 
keramiska produkter 

2625 Industri för andra icke eldfasta 
keramiska produkter utom för 
byggändamål 

2626 Industri för eldfasta 
keramiska produkter 

263 Industri för keramiska golv-
och väggplattor 17) 

264 Industri för murtegel, takpannor 
och andra byggv. av tegel 

265 Cement-, kalk- och gipsindustri 
2651 Cementindustri 17) 
2652 Kalkbruk 
2653 Gipsindustri 
266 Betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 
2661 Industri för byggnadsbetong varor 
2662 Industri för byggvaror av 

gips 
2663 Industri för fabriksblandad 

betong 
2664 Murbruksindustri 
2665 Industri för fibercementv. 17) 
2666 Annan betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 37) 
267 Stenvaruindustri 
263 Industri för andra icke

metalliska mineraliska produkter 

2681 Slipmedelsindustri 
2682 Industri för övriga icke-

metalliska mineraliska produkter 
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SNJ-
texi 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Industrie)! 
verksamhet 
(pradukfjort, 
reparafioner 

fmtmtriat 
pfoductkm 

Vtaatpélagg 
vid företags-
interrta 
ban?-N 

aktioner 

PtoSf 
öepemBng 
opirmmt 
transactions 

Icfce-fndus&teB 
verksamhet 

Handel •Övr tjänster 

Trede Other 
services 

Övriga 
råtB&se-
trrfäktef 

of 
apentfag 
income 

Totala 
rörelse-
inSKter 

Tbtef 
operating 

ineoms 

Andel 
iropu-
terat 
vänte ̂  
% 

Percent 
inpateé 

veJm 

271-287 Stål-, metallframställning 
och metaltvarutndustri 

271 Järn- och stålverk 
272 Järn- och stålrörsindustri 
2721 Industri för gjutjämsrör 18) 
2722 Industri för stålrör 38) 
273 Industri för annan primär

bearbetning av järn och stål 
samt ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

2731 Källdragen för stålstång 
2732 Kallvalsverk för stålband 
2733 Industri för kallformning 

av stål 
2734 Dragerier för ståltråd 
2735 Industri för övrig primär

bearbetning av järn och stål, 
ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

274 Metallverk för andra metaller 
än jäm 

2741 Ädelmetallverk19) 
2742 Aluminiumverk 
2743 Metallverk för bly, zink 

och tenn 19) 
2744 Kopparverk 
2745 Andra metallverk 39) 
275 Järn- och metallgjuterier 
2751 Jämgjuterier 20) 
2752 Stålgjuterier20) 
2753 Lättmetallgjuterier 
2754 Andra metallgjuterier 20) 
281 Byggnadsmetallvaruindustri 
2811 Industri för metallstommar och 

delar därav 

2812 Industri för byggnadselement 
av metall 
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tod 
NärtoösgretKSNIJ 

Industry 

Industrie» 
verksamhet 
<jprodaKtior>. 
reparaSoner 
etc) 

fmmtrmt 
production 

Vira$&ägg 
wd företags-
Ätterna 
trans-
aktioner 

Pfxm 
•depending 
on interna 
transactions 

veritsaznhet 

Handel 

Tnute 

Qvr tjänster 

Other 
services 

Ovtiga 
roretee-
Wäkter 

OmortofrKt 
of 

operating 
income 

Totala 
rorefee-
fookter 

Tom 
operating 

facom 

Afldel 

tetat 
värde ^ 
% 

Percent 
toputed 
veJm 

282 Industri för cisterner .tankar, 
kar och andra behållare av 
metallindustri för radiatorer 
och pannor för centraluppvärmn. 

2821 Industri för cisterner,tankar, 
kar och andra behållare av 
metall 

2822 Industri för radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning 

283 Industri för ånggeneratorer 
284 Industri för smidning.pressning, 

prägling och valsning av metall 
och för pulvermetallurgi 

285 Industri för beläggning och 
överdragning av metall, 
verkstäder för metallegoarbeten 

2851 Industri för beläggning och 
överdragning av metall 

2852 Verkstäder för metallegoarbeten 
286 Industri för bestick,verktyg och 

andra jämhandelsvaror 
2861 Industri för bestick 
2862 Verktygs- och redskapsindustri 
2863 Industri för lås och gångjärn 
287 Annan metallvaruindustri 
2871 Industri för stålfat o.d. 

behållare 
2872 Industri för lättmetall-

förpackningar 
2873 Industri för metalltrådvaror 
2874 Industri för nitar .skruvar, 

kedjor och fjädrar 
2875 Övrig metallvaruindustri 
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tod 
Narfngsgreo {SNO 

kidueiry 

indu&triell 
verksamhet 

reparationer 

efej 

production 

Vttttipålägg 
vid företags-
interna 
frans» 
aktioner 

Protö 
depending 

transaeffc>rtS 

k&e-fodustriett 
verksamhet 

Handel Övr tjänster 

Trade Ofher 
services 

Övriga 
rörelse-
tn&kter 

Öttertontf 
of 
<»p©na<fr»gf 
ÄtGGTOö 

Totala 
rörefee-
foSkfear 

operating 

(rteoffje 

Andel 
impu-
terat 

% 

Percent 
inpated 

vaÄ# 

291-297 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

291 Industri för maskiner lör 
alstrande och användning av 
mekanisk kraft utom motorer för 
luftfartyg och fordon 

2911 Industri för motorer och 
turbiner utom för fordon och 
luftfartyg 

2912 Industri för pumpar och 
kompressorer 

2913 Industri för kranar och ventiler 
2914 Industri för lager.kugghjul och 

andra delar för kraftöverföring 
292 Industri för andra maskiner för 

allmänt ändamål 
2921 Industri för ugnar och brännare 
2922 Industri för lyft- och 

godshanteringsanordningar 
2923 Industri för maskiner och 

apparater för kyla och ventila
tion utom för hushåll 

2924 Övrig industri för maskiner 
för allmänt ändamål 

293 Industri för jord- och 
skogsbruksmaskiner 

2931 Traktorindustri 
2932 Industri för andra j o r d - och 

skogsbruksmaskiner 
294 Verktygsmaskinindustri 
295 Industri för andra 

specialmaskiner 
2951 Industri för maskiner för 

metallurgi 
2952 Industri för gruv-.bergbrytnings 

och byggmaskiner 

2953 Industri för maskiner för fram-
ställning av livsmedel.drycker 
och tobaksvaror 

2954 Industri för maskiner för prod
uktion av texti l-,beklädnads- och 
lädervaror 

2955 Industri för maskiner för prod
uktion av massa.papper och papp 

2956 Industri för övriga special
maskiner 
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SNI-
tod 

mrtoQS&etiiSNl} 

fodt/sJrj' 

Industrie» 
verksamhet 

reparationer 

production 

Viffåipémgg 
väd företag» 
öitema 
terw-
akSoner 

flroSf 
depending 
witåmngt 
transactions 

icfce-fndusfcSeB 
verksamhet 

Handel 

Traefe 

Övr tjänster 

Other 
se/vråe» 

Övriga 
röreise-
foiåkter 

Other tdnd 
of 
operating 
meotrm 

TolaJa 
roretae-
ftjtäkter 

Totef 
operating 
income 

Aedef 
iropu> 
terai 
varde ^ 
% 

Peroent 
mputed 
vak» 

296 Vapen- och ammunitionsindustri 
297 Industri för hushållsmaskiner 

och hushållsapparater som ej 
ingår i annan huvudgrupp 

2971 Industri för elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

2972 Industri för icke-elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

300-335 Industri för el- och 
optikprodukter 

300 Industri för kontorsmaskiner och 
datorer 

3001 Kontorsmaskinindustri 
3002 Industri för datorer och annan 

informationsbehandlingutrustning 
311 Industri för elmotorer, 

generatorer och transformatorer 
312 Industri för eldistr ibut ions- och 

elkontrollapparater 
313 Industri för elektrisk tråd 

och kabel 
314 Batteri- och ackumulatorindustri 
315 Industri för belysningsarmatur, 

glödlampor och lysrör 
316 Övrig elektroIndustri 
3161 Industri för övrig elapparatur 

för motorer och fordon 
3162 Diverse övrig elektroindustri 
321 Industri för elektroniska 

komponenter 
322 Industri för r a d i o - och TV-

sändare samt apparater för 
trådtelefoni och trådtetegrafi 

323 Industri för r a d i o - och TV-
mottagare samt apparater för 
upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

331 Industri för medicinsk.kirurgisk 
och ortopedisk utrustning 

332 Industri för instrument och 
apparater för mätning.kontroll, 
provning.navigering och andra 
ändamål utom ind.processtyming 
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Näringsgren (SN1J 

fadu$try' 

Industrie)! 
verksamhet 
produktion, 
reparsBofter 
etej 

Industrial 

production 

Vtaatpåfägg 
vid företa ga-
ftttema 
feans-
aköoner 

dbpencBhg 
onitåetmt 
transactions 

tcke-fndusfcteR 
verksamhet 

Handel ÖvHjänsler 

Triads Ofoer 
setrviGBS 

Övriga 

rårejse-
toiäkter 

Other ionö 
ot 
0p$mting 
income 

Totala 
rörefee-
totäkfer 

Total 
operating 

foccxm 

Andel 
impli-
terat 
vante1' 

Percent 
tnpoted 

vakm 

333 Industri för instrument för 
styrning av industriella 
processer 

334 Industri för optiska instrument 
och fotoutrustning 

335 Urindustri 

341-355 Transportmedeisindustri 
341 Motorfordonsindustri 
342 Industri för karosserier för 

motorfordon.industri för släp
fordon och påhängsvagnar 

343 Industri för delar och tillbehör 
till motorfordon och motorer 

351-355 Annan transportmedeisindustri 
351 Skeppsvarv och båtbyggerier 
3511 Skeppsvarv 
3512 Fritidsbåtbyggerier 
352 Rälsfordonsindustri 
353 Rygplansindustri 
354 Motorcykel- och cykelindustri 
3541 Motorcykelindustri 
3542 Cykelindustri 
3543 Invalidfordonsindustri 
355 Övrig transportmedeisindustri 

361-372 Övrig tillverkningsindustri 
361 Möbelindustri 
3611 Industri för sittmöbler och 

säten 
3612 Annan kontors- och 

butiksmöbelindustri 
3613 Annan köksmöbelindustri 
3614 Annan möbelindustri 

3615 Madrassindustri 
362 Industri för smycken, guld- och 

silversmedsvaror 

3621 Mynt- och medaljindustri 21) 
3622 Industri för smycken och andra 

guld- och silversmedsvaror 40) 
363 Musikinstrumentindustri 22) 
364 Sportvaruindustri 
365 Industri för spel och leksaker 
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SNJ-
tod 

Närittgsgre»{SNtt 

tocftwiry 

indusöleil 
verksamhet 
fcrodtikffort, 
reparaSoaer 

tmmmt 
production 

vkJ företaga-
interna 
teans-
atcBoner 

Prom 
depending 
onfatemat 
transactions 

teke-todusttteB 
verksamhet 

Handel 

Tr&te 

Övr tjänster 

Otter 
services 

Övriga 
röreäae-
totäktef 

Otoertöott 
of 
operating 
mGome 

Totala 
roretee» 
föJäkter 

Tofaf 
operating 

fncotm 

AotM 

terat 
vänte ^ 

Percent 
inputed 

366 Diverse övrig 
tillverkningsindustri 

3661 Bijouteriindustri 22) 
3662 Borstbinderier 
3663 Diverse annan 

tillverkningsindustri 41) 
371 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av metall 
372 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av icke-metall 

1> Ingår i 14 
81 Ingår i 103 
31 Ingår i 145 
4) Ingår i 1412 
51 Ingår i 154 
s> Ingår i 1589 
75 Ingår i 159 
5) Ingår i 1596 
% Ingår i 1717 

n Ingår i 1725 
"> Ingår i 2051 
12) Ingår i 2214 
131 Ingår i 23 
141 Ingår i 2413 
151 Ingår i 2466 
,6i Ingår i 2612 
17) Ingår i 2666 
18) Ingår i 2722 
19) Ingår i 2745 
201 Ingår i 275 
211 Ingår i 3622 
221 Ingår i 3663 

241 Inkl 11 
251 Inkl 101 
26 Inkl 1413 
27> Inkl 111,112,131 
2S) InW 1583, 1585 
291 Inkl 1597 
701 InW 1711 
31) InW 1722, 1723, 1724 
321 InW 2052 
331 InW 223 
341 InW 2415 
351 InW 2463, 2464, 247 

^ InW 2611 
37 InW 2623, 263, 265, 2665 
3X1 InW 2721 
351 InW 2724, 2743 
40 InW 3621 
4,) InW 363, 3661 
421 Småindustrin (0-9 anställda) finns redovisad i särskild labell, se textdelen 

For the smallscale industry (0 -9 empoyees) the results are reported separately, 
see textpart. 
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Tabell 3 
Intäkter av icke-industriell verksamhet med fördelning på intäktsslag år 1995, 1 000 kr 
Income from non-industrial activity divided into kind of activities 

Omfattar industriarbetsställen till foretag med minst 10 anställda 3) 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees } 

SNI-
kod 

Näfto§|£^féP$ 

foamy 

skogsbruk, 

jakt, fisks 

Agrhtäure, 
fOPBBfyt 

ftcmtlaswvi 
Babian 

El-, ga$~T 

y&tteo-
forsorjning 

gas and 

Bvjggnaös-
verk-
sanSiet 

CfM&fttO-

Varu
handel 

andretaä 

Restuwwg-
ochhotBÖ-
vetksäfflhei 

fi«aftuante 
and hotets 

Samfärdsel 

Transport 
and 

storage 

SNI-nivåema 1 - 2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS-
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 2) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.d.utom möbler 

21-22 Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 
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tfansterm.ro 

services 

Tjänste-
produfc-
ft» 

S&vk&s 

Övriga 
tjänster 

OHherisfottof 
income 

E| fördelande 
arfakSer 

Not 
cSafnbvfed 
income 

Toteäa 
intakter 

ToMtooome 

Andel 
Jmpoterat 

Väftfe" 

Percent 
imputed 
mktö 

gren 

todmy 
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SN1-
kod 

Nartoo$9rtm{SN$ 

(nduafcy 

JWcSbtoK 
skagsfaruk, 
jakt, Sake 

toresfy, 
fWRttagsrxi 
Bshmg 

Eh gas-, 
värme-,, ©ch 
v&ftert-
försorjntng 

B&trfcify, 
gas and 
Wafer 

Byggnads
verk
samhet 

•Ran 

Varu
handel 

Wbotessfe 

sndreiaä 

trade 

fiesfwaftg-
ochboteä-

verksaffthet 

Be$fcu8r>& 

aodhofefe 

Samt&eteeJ 

Transport 
and 
stowage 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruinäustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metaltframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru

mentmedicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 

1) Ingår i 14 
2) Inkl 11 
3) Småindustrin (0-9) anställda finns redovisad i särskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry (0-9 employees) the results are reported separately, see textpart 
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pmsiernum 

Bu$tom$ 
services 

Tjämte-
proefafc-

Swvfcss 

Övriga 
tjänster 

income 

EfföKtelancte 
(frfakter 

dötfnbuted 

Totala 
intakter 

Totsf focoura 

Andel 
TOpoterat 

vårdöd 

Petrxnt 

imputed 

vakte 

Närings
gren 

fodosfcy 
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Tabell 4 
Totala rörelsekostnader med fördelning på kostnadsslag år 1995 1 000 kr 
Total operating expenses divided into kind of expenses 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda42) 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

SN1-
kod 

t^ärtngsgfeftfSNtJ 

Industry 

iönöii 

Wages and 
safeties 

Sociala 
avgifter 

Social costs 

Råvaror 

Raw 

EmbaBage 

Packing 

Benergi 

Electric 

mtefgy 

drivmedel 

§äii§S: 

SNI-nivåerna 1 - 2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 24) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklådnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.dutom möbler 
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Lejda 
Jransporter 

Mrerf 
tramportd 

Köpta, titnttet-
h å i i s - ochrepa-

Mamtemnce 
attdtspalt 

toköpav 
handetavarof 

eottofot 
punskaaing 

Övriga. 
töreise-
tostaader 

öfter 

Toia& röcetse-
kaafoader 

Tb&f 
opemSng 
expenses 

Andel 
troputerat 

imputed 
value 

gten 

Industry 
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SNI-
kod 

NärtogsgretvfSNI) 

Indus&y 

W&M 

Wages and 
90iari&9 

SodsSa 
avopfter 

Socs/ecwte 

Råvaror 

Raw 

jmferiGh 

Embaftege 

Paddng 

&emr$ 

Electric 

Brånateocft 
drivmedef 

£&$£ 

21-22 Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstnj-

ment,medictnska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 TransDortmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 
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Lejda 
transporter 

Hired 

tesn$porkf 

Köpfel tiftder-
halte-ocfcrepa-
raSboaaifcéten 

MäOTtenanca 

toköpav 
handelsvaror 

Trade goods, 

cos&tfor 
pumbaaing 

roreiae-
kostnader 

Öfoer 
operating 
expenses 

Totala rörefse-
kosrtnader 

Tbiaf 

expenses 

Andel 
»mpirierat 

Perasnt 

Närings

gren 

industry 
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SN1-
kod 

HåringSQfmfSM} 

tadustry 

Wtm 

sate/tes 

Soetefe» 
avrjfter 

Social casis 

Råvaror 

Raw 

m&tehah 

fladahg 

Benerg) 

Electric 

energy 

BfSaateoch 
drivmedel 

f«ete 

SNI-nivåerna 3 - 6 

101-145 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

101 Stenkolsgruvor 2) 
102 Brunkolsgruvor 
103 Torvindustri 25) 
111 Industri för utvinning av 

råpetroleum och naturgas 3) 
112 Serviceföretag till råpetroleum-

och naturgasutvinning 3) 
120 Uran- och toriumgruvor 
131 Järnmalmsgruvor 3) 
132 Andra metallmalmsgruvor 
141 Stenbrott 
1411 Byggnadsstensbrott 
1412 Kalk- och gipsstensbrott, 

dolomitbrott 26) 
1413 Skifferbrott 4) 
142 Sand-, grus-, berg- och 

lertäkter 
143 Brott för kemiska mineral 
144 Industri för saltutvinning 
145 Övrig gruv- och utvinnings

industri 27) 

151-159 Livsmedelsindustri 
151 Slakterier och köttvaruindustri 
1511 Kreatursslakterier, kött-

styckerier 
1512 Fjäderfäslakterier 
1513 Charkuterier och annan industri 

för köttvaror 
152 Fiskberedningsindustri 
153 Frukt-, b ä r - och 

grönsaksindustri 
1531 Potatisindustri 
1532 Juice- och saftindustri 
1533 Annan frukt-, bär- och 

grönsaksindustri 

154 Olje- och fettvaruindustri 
1541 Industri för råa oljor och 

fetter 5) 
1542 Industri för raffinerade oljor 

och fetter 5) 
1543 Matfettsindustri 
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Mfda 
fcansporter 

trwsportd 

Köp&urater-
h å i t e - och repa-

atfdespdif 

toköpav 
handelsvar» 

purchasing 

Övriga 
rörelse-
koeteadef 

operating 
axpenaes 

koatnader 

0pBKtSng 
expenses 

Anm 
amputerat 

VäKte1' 

Jmpui&l 
vakie 

gcen 

fodlusry 
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SN1-
kod 

NärtoasgrettfSNI) 

Indus&y 

Mm. 

Wages and 

Social 
avgifter 

Social costs 

Råvaror 

Haw 

Embafiaae 

Packtng 

Sertwgi 

Electric 
energy 

B«8«8te«cft 
<trivmeäei 

FiiiM 

155 Mejerier och glassindustri 
1551 Mejerier 
1552 Glassindustri 
156 K v a m p r o d u k t - och 

stärkelseindustri 
1561 Kvamproduktindustri 
1562 Stärkelseindustri 
157 Industri för beredda djurfoder 
1571 Industri för beredda fodermedel 
1572 Industri för mat till 

sällskapsdjur 
158 Övrig livsmedelsindustri 
1581 Bagerier 
1582 K n ä c k e b r ö d s - och kexindustri 
1583 Sockerindustri 6) 
1584 Choklad- och konfektindustri 
1585 Industri för pastaprodukt 6) 
1586 Kaffe- och teindustri 
1587 Industri för senap, ketchup, 

kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

1588 Industri för homogeniserade 
livsmedelspreparat inkl.dietmat 

1589 Annan livsmedelsindustri 28) 
159 Dryckesvaruindustri 
1591 S pritdrycksIndustri 7) 
1592 Råspritsbrännerier 7) 
1593 Vinindustri 7) 
1594 Cider- och annan 

fruktvinsindustri 7) 
1595 Industri för andra icke

destillerade jästa drycker 
1596 Ölbryggerier 29) 
1597 Mälterier8) 
1598 M ine ra l va t t en - och 

läskedrycksindustri 
160 Tobaksindustri 

171-177 Textilindustri 
171 Gamindustri 
1711 Bomullsgamsindustri o.d. 9) 
1717 Syfrådsindustri 30) 
172 Väverier 
1721 Bomullsväverier o.d. 
1722 Kardgamsväverier o.d. 10) 
1723 Kamgamsväverier o.d. 10) 
1724 Sidenväverier o.d. 10) 
1725 Andra väverier 31) 
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tejda 
transporter 

med 
ttämpottd 

KöpfetifKfer-
b å J t e - ochrqpa-

Mwrtenaix» 

fciköpav 
handelsvaror 

Trad» goods, 

0O8&föt 
purchasing 

Övriga 
rörelse-
kostnader 

Offier 

opefattng 
expenses 

koatnacfer 

Tfe&f 
cpepsåog 
expensaa 

Andöt 
imputerat 

vakie 

Närings
gren 

|ncfiatry 
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kod 
Närtng$0fett{SNI} 

Industry 

ImM 

Wages and 

Sociala 
svpåer 

Sociatcasis 

Råvaror 

Raw 

Efftbaffaoe 

Packing 

Stenwai 

Electric 

<frJvmedeJ 

Fools 

173 Blekerier,färgerier,textil-
tryckerier och andra textil
berednings verk 

174 Textilsomnadsindustri 
175 Annan textilieindustri 

1751 Mattindustri 
1752 Tågvirkes- och bindgarns-

industri 

1753 Industri för bondad duk 
1754 Övrig textilieindustri 
176 Trikåväverier 
177 Trikävaruindustri 
1771 Strumpindustri 
1772 Tröjindustri 

181-183 Beklädnadsindustri 
181 Läderbeklädnadsindustri 
182 Industri för andra kläder och 

tillbehör 
1821 Industri för arbets-.skydds-

och överdragskläder 
1822 Industri för andra gång- och 

ytterkläder 
1823 Industri för underkläder, 

skjortor och blusar 
1824 Industri för andra beklädnads

varor och tillbehör 
183 Pälsindustri 

191-193 Läder- och lädervaruindustri 
191 Garverier 
192 Industri för reseffekter, 

handväskor, sadeltyg m.m. 
193 Skoindustri 

201-205 Trävaruindustri 
201 Sågverk och hyvlerier, 

träimpregneringsverk 
202 Industri för fanér och 

träbaserade skivor 
203 Industri för trähus och 

byggnadssnickerier 
204 Träförpackningsindustri 
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lejda 
transporter 

Htnsd 
trarfåpcttd 

Köpta t/flttef-
håfefocfcrepa-

Malrtfenance 

Inköp av 
handetsvaror 

Tradégoods, 
totfotot 
purchasing 

Övriga 
norelse-
toslttader 

Other 
operating 
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SNf-
kod 

ISaringagfeft fSNIJ 

industry 

Löner 

Wages and 
98tefte$ 

Sodafei 
avgifter 

Social costs-

Råvaror 

Äaw 
tmtemki 

ErobaHage 

Packing Becttk; 

0P0W 

Wt&&-

205 Övrig trävaruindustri samt 
industri för varor av kork, 
halm, rotting o.d. 

2051 Övrig trävaruindustri 32) 
2052 Industri för varor av kork, 

halm, rotting o.d. 11) 

211-212 Massa-, p a p p e r s - och 
pappersvaruindustri 

211 Massa-, pappers- och 
pappindustri 

2111 Massaindustri 
2112 Pappers- och pappindustri 
212 Industri för p a p p e r s - och 

pappvaror 
2121 Industri för wellpapp och 

p a p p e r s - och pappförpackningar 
2122 Industri för hushålls- och 

hygienartiklar av papper 
2123 Industri för skrivpapper, 

kuvert o.d. 
2124 Tapetindustri 
2125 Industri för andra pappers-

och pappvaror 

221-222 Grafisk industri, förlag 
221 Förtag 
2211 Bokförlag 
2212 Tidningsförlag 
2213 Tidskriftsförlag 
2214 Fonogramutgivare 33) 
2215 Andra förlag 
222 Grafisk industri 
2221 Dagstidningstryckerier 
2222 Andra tryckerier 
2223 Bokbinderier och industri för 

trycksaksbehandling 
2224 Industri för sättning och annan 

framställning av tryckoriginal 
2225 Annan grafisk industri 
223 Företag för reproduktion 

av inspelningar 12) 
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SNI-
kod 

NärtogsgrtttfSNI) 

Industry 

Wmi 

Wages and 
s&ktrte$ 

Sodate 
avgifter 

Saciat costs 

Råvaror 

Raw 

EmbaSage 

Packing 

Bertewi 

Bectnc 

snow 

Bféosteocri 
drivmedel 

Faékt 

231-233 Industri för stenkols-, petro
leumprodukter och kärnbränsle 

231 Industri för stenkols
produkter 

232 Petroleumraffinaderier 
233 Kärnbränsleindustri 13) 

241-247 Industri för kemikalier 
och kemiska produkter 

241 Baskemikalieindustri 
2411 industri för industrigaser 
2412 Industri för färgämnen 
2413 Industri för andra oorganiska 

baskemikalier 34) 
2414 Industri för andra organiska 

baskemikalier 
2415 Industri för gödselmedel och 

kväveprodukter 14) 
2416 Basplastindustri 
2417 Industri för syntetiskt 

basgummi 
242 Industri för bekämpningsmedel 

och andra tantbrukskemiska 
produkter 

243 Färgindustri 
244 Industri för läkemedel, 

läkemedelskemikalier och 
botaniska produkter 

2441 Industri för farmaceutiska 
basprodukter 

2442 Läkemedelsindustri 
245 Industri för rengöringsmedel 

och toalettartiklar 
2451 Tvättmedelsindustri 
2452 Parfym- och toalettartikels-

industri 
246 Övrig kemisk industri 
2461 Sprängämnesindustri 
2462 Industri för lim och gelatin 
2463 Industri för eteriska oljor 15) 
2464 Industri för fotokemiska 

produkter 15) 
2465 Industri för inspelnings

medier 
2466 Annan kemisk industri utom 

konstfiberindustri 35) 

247 Konstfiberindustri 15) 
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gten 
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SNI-
kod 

Nartogsgrm fSNI) 

tnduspy 

§#«e; 

Wages and 
&itette$ 

Sodaia 
avgifter 

Sociat costs 

Råvaror 

Raw 
mat&tete 

EmbaSage 

Patföng 

Beftwgl 

Booinö 

Bråt»fe«Crh 
dnvraedel 

fioefe 

251-252 Gummi- och plastvaruindustri 
251 Gummivaruindustri 
2511 Industri för däck och 

slangar 
2512 Regummeringsindustri 
2513 Annan gummivaruindustri 
252 Plastvaruindustri 
2521 Industri för plasthalvfabrikat 
2522 Plastförpackningsindustri 
2523 Byggplastvaruindustri 
2524 Annan plastvaruindustri 

261-268 Industri för ickemetalliska 
mineraliska produkter 

261 Glas- och glasvaruindustri 
2611 Planglasverk 16) 
2612 Industri för bearbetat 

planglas 36) 
2613 Industri för buteljer, glas

förpackningar och hushållsvaror 
av glas 

2614 Glasfiberindustri 
2615 Annan glasvaruindustri 
262 Industri för keramiska 

produkter, utom icke eldfasta 
för byggandarna! 

2621 Industri för keramiska hushålls-
och prydnadsartiklar 

2622 Industri för keramiska 
sanitetsartiklar 

2623 Industri för keramiska 
isolatorer o.d. 17) 

2624 Industri för andra tekniska 
keramiska produkter 

2625 Industri för andra icke eldfasta 
keramiska produkter utom för 
byggandamål 

2626 Industri för eldfasta 
keramiska produkter 

263 Industri för keramiska golv-
och väggplattor 17) 

264 Industri för murtegel, takpannor 
och andra byggv. av tegel 

265 Cement-, kalk- och gipsindustri 
2651 Cementindustri 17) 
2652 Kalkbruk 
2653 Gipsindustri 
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SNK 
kod 

tiärtogagreft fSNty 

tndusPy 

WM: 

Wages and 

sateftes 

Sociafa 
avgifter 

Social costs 

Råvaror 

Haw 
m&miete 

Efftbafeoe 

Packing 

BenergS 

Hectic 
«\0m 

BrÄsfeoeft 
drivmedef 

fuefe 

266 Betong-, cement- och 
gipsvaruindustri 

2661 Industri för byggnadsbetongvaror 
2662 Industri för byggvaror av 

gips 
2663 Industri för fabriksblandad 

betong 
2664 Murbruksindusiri 
2665 Industri för fibercementv. 17) 
2666 Annan betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 37) 
267 Stenvaruindustri 
268 Industri för andra icke

metalliska mineraliska produkter 
2681 Slipmedelsindustri 
2682 Industri för övriga icke

metalliska mineraliska produkter 

271-287 Stål-, metalrframställning 
och metalrvaruindustri 

271 Järn- och stålverk 
272 Järn- och stålrörsindustri 
2721 Industri för gjutjämsrör 18) 
2722 Industri för stålrör 38) 
273 Industri för annan primär

bearbetning av järn och stål 
samt ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

2731 Kalldrageri för stålstång 
2732 Kallvalsverk för stålband 
2733 Industri för kallformning 

av stål 
2734 Dragerier för ståltråd 
2735 Industri för övrig primär

bearbetning av järn och stål, 
ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

274 Metallverk för andra metaller 
än jäm 

2741 Ädelmetallverk19) 
2742 Aluminiumverk 
2743 Metallverk för bly, zink 

och tenn 19) 
2744 Kopparverk 
2745 Andra metallverk 39) 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

frJCfc/BÉFy 

:fcö)Ki 

Wages ami 
salaries 

Sodafa 
avgifter 

Social casts 

Råvaror 

Raw 
tneSehak 

Embaftego 

Packing 

Eterwrai 

Electric 
metgy 

Bfårtsfeocft 
drivrnedBi 

fiuete 

275 Järn- och metalkjjuterier 
2751 Järngjuterier 20) 
2752 Stålgjuterier 20) 
2753 Lättmetallgjuterier 
2754 Andra metallgjuterier 20) 
281 Byggnadsmetallvaruindustri 
2811 Industri för metallstommar och 

delar därav 
2812 Industri för byggnadselement 

av metall 
282 Industri för cisterner.tankar, 

kar och andra behållare av 
metallindustri för radiatorer 
och pannor för centraluppvärmn. 

2821 Industri för cisterner.tankar, 
kar och andra behållare av 
metall 

2822 Industri för radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning 

283 Industri för ånggeneratorer 
284 Industri för smidning.pressning, 

prägling och valsning av metall 
och för pulvermetallurgi 

285 Industri för beläggning och 
överdragning av metall, 
verkstäder för metallegoarbeten 

2851 Industri för beläggning och 
överdragning av metall 

2852 Verkstäder för metallegoarbeten 
286 Industri för bestick,verktyg och 

andra järnhandelsvaror 
2861 Industri för bestick 
2862 Verktygs- och redskapsindustri 
2863 Industri för lås och gångjärn 
287 Annan metalrvaruindustri 
2871 Industri för stålfat o.d. 

behållare 
2872 Industri för lättmetall-

förpackningar 
2873 Industri för metalltrådvaror 
2874 Industri för nitar.skruvar, 

kedjor och fjädrar 
2875 Övrig metallvaruindustri 



73 

Lejda 
•ransporter 

transpaid 

Köpte tjmter-
h å f e - och repa-

WdfBpéur 

inköp av 
handelsvaror 

punätaatng 

Övriga 
roretse-
köstnader 

ap&ating 
expenses 

Totala röfefsö-
kasrfnader 

0ptm8f)g 
expenses 

Afsdet 
troputerat 
VäKtet! 

Ärpwtecf 

gren 

todustry 



74 

SNI-
kod 

NärtogagceftfSNIJ 

Industry 

Löner 

Wages and 
9aktri&$ 

Sedate 
avgifter 

Social costs 

Råvaror 

Raw 
tmtetiak 

Emtoaftege 

Packing 

Benergi 

Electric 
mem 

Bråoafeoeb 
driwmedBi 

Fiiefe 

291-297 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

291 Industri för maskiner för 
alstrande och användning av 
mekanisk kraft utom motorer för 
luftfartyg och fordon 

2911 Industri för motorer och 
turbiner utom för fordon och 
luftfartyg 

2912 Industri för pumpar och 
kompressorer 

2913 Industri för kranar och ventiler 
2914 Industri för lager.kugghjul och 

andra delar för kraftöverföring 
292 Industri för andra maskiner för 

allmänt ändamål 
2921 Industri för ugnar och brännare 
2922 Industri för lyft- och 

godshanteringsanordningar 
2923 Industri för maskiner och 

apparater för kyla och ventila
tion utom för hushåll 

2924 Övrig industri för maskiner 
för allmänt ändamål 

293 Industri för jord- och 
skogsbruksmaskiner 

2931 Traktorindustri 
2932 Industri för andra jord- och 

skogsbruksmaskiner 
294 Verktygsmaskinindustri 
295 Industri för andra 

specialmaskiner 
2951 Industri för maskiner för 

metallurgi 
2952 Industri för gruv-,bergbrytnings 

och byggmaskiner 
2953 Industri för maskiner för fram

ställning av livsmedel .drycker 
och tobaksvaror 

2954 Industri för maskiner för prod
uktion av texti l-,beklädnads- och 
lädervaror 

2955 Industri för maskiner för prod
uktion av massa,papper och papp 

2956 Industri för övriga special
maskiner 

296 Vapen- och ammunitionsinclustri 
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SNI-
kod 

Näringsgren {SNIJ 

tndustoy 

AE? 

Wages and 

Sodafe 
avgifter 

Socia/ooafe 

Råvaror 

Padkkig Boctm 
mem 

<Mvmedet 

fiaefe 

297 Industri för hushållsmaskiner 
och hushållsapparater som ej 
ingår i annan huvudgrupp 

2971 Industri för elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

2972 Industri för icke-elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

300-335 Industri för e l - och 
optikprodukter 

300 Industri för kontorsmaskiner och 
datorer 

3001 Kontorsmaskinindustri 
3002 Industri tor datorer och annan 

informationsbehandling utrustning 
311 Industri för elmotorer, 

generatorer och transformatorer 
312 Industri för eldistr ibut ior is- och 

elkontrollapparater 
313 Industri för elektrisk tråd 

och kabel 
314 Batteri- och ackumulatorindustri 
315 Industri för belysningsarmatur, 

glödlampor och lysrör 
316 Övrig elektroindustri 
3161 Industri för övrig elapparatur 

för motorer och fordon 
3162 Diverse övrig elektroindustri 
321 Industri för elektroniska 

komponenter 
322 Industri för r a d i o - och TV-

sändare samt apparater för 
trådtelefoni och trådtelegrafi 

323 Industri för r a d i o - och TV-
mottagare samt apparater för 
upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

331 Industri för medicinsk,kirurgisk 
och ortopedisk utrustning 

332 Industri för instrument och 
apparater för mätning.kontroll, 
provning .navigering och andra 
ändamål utom ind.processtyrning 

333 Industri för instrument för 
styrning av industriella 
processer 
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SNI-
kod 

;HärtogsgreMSNI} 

Industoy 

timer 

Wages and 
9okufe9 

Sociafe 
ayg&ter 

Social costs 

Råvaror 

ftaw 

Emballage 

Padting 

Benergi 

Etecfnc 

mew 

BrSoateoeft 
drivmedel 

<Mé&-

334 Industri för optiska instrument 
och fotoutrustning 

335 Urindustri 

341-355 Transportmedelsindustri 
341 Motorfordonsindustri 
342 Industri för karosserier för 

motorfordon.industri för släp
fordon och påhängsvagnar 

343 industri för delar och tillbehör 
till motorfordon och motorer 

351-355 Annan transportmedetsindustri 
351 Skeppsvarv och båtbyggerier 
3511 Skeppsvarv 
3512 Fritidsbåtbyggerier 
352 Rälsfordonsindustri 
353 Flygplansindustri 
354 Motorcykel- och cykelindustri 
3541 Motorcykelindustri 
3542 Cykelindustri 
3543 Invalidfordonsindustri 
355 Övrig transportmedelsindustri 

361-372 Övrig tillverkningsindustri 
361 Möbelindustri 
3611 Industri för sittmöbler och 

säten 
3612 Annan kontors- och 

butiksmöbelindustri 
3613 Annan köksmöbelindustri 
3614 Annan möbelindustri 
3615 Madrassindustri 
362 Industri för smycken, g u l d - och 

silversmedsvaror 

3621 Mynt- och medaljindustri 21) 
3622 Industri för smycken och andra 

guld- och silversmedsvaror 40) 
363 Musikinstrumentindustri 22) 
364 Sportvaruindustri 
365 Industri för spel och leksaker 
366 Diverse övrig 

tillverkningsindustri 
3661 Bijouteriindustri 22) 
3662 Borstbinderier 
3663 Diverse annan 

tillverkningsindustri 41) 
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SNI-
kod 

NäriagsöiWttfSNI) 

Industry 

Löner 

Wages and 

soda» 
avgifter 

Social cmis 

ftdvaror 

Haw 
tmtetiäts 

EratoaRage 

Packing 

Sterowgj 

Secfcfc 

Brérrafeocft 

Ha ip 

371 Industri för återvinning av 
skrot och avfall av metall 

372 Industri för återvinning av 
skrot och avfall av icke-metall 
icke-metall 

" Ingår i 14 
21 Ingår i 103 
31 Ingår i 145 
4) Ingår i 1412 
51 Ingår i 154 
6' Ingår i 1589 
" ingår i 159 
8) Ingår i 1596 
91 Ingår i 1717 

,0) Ingår i 1725 
"> Ingår i 2051 
,2> Ingår i 2214 
^ Ingår i 23 
,4) Ingår i 2413 
151 Ingår i 2466 
1S) Ingår i 2612 
,7) Ingår i 2666 
18) Ingår i 2722 
191 Ingår i 2745 
201 Ingår i 275 
21) Ingår i 3622 
221 Ingår i 3663 

24> Inkil 1 
251 Inkl 101 
261 Inkl 1413 
27> Inkl 111, 112,131 
a ) Inkl 1583, 1585 
^ Inkl 1597 
301 Inkl1711 
31> Inkl 1722, 1723, 1724 
350 Inkl 2052 
331 Inkl 223 
M) Inkl 2415 
^ InW 2463, 2464, 247 
361 lnW2611 
37) Inkl 2623, 263, 265, 2665 
M> Inkl 2721 
39> Inkl 2724, 2743 
401 Inkl 3621 
41) InW 363, 3661 
421 Småindustrin (0 -9 anställda) finns redovisad i särskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry ( 0 -9 empoyees) the results are reported separately, 
see textpart 
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Tabell 5 
Sysselsatta (antal) och löner (1 000 kr) 1995 
Number of employees and wages/salaries 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda4 ' 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

SN1 
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, tnkf ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

SNI-nivåerna 1-2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS 
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 24) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä.kork.rotting o.d.utom möbler 
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Övrig personal (i icke-
"mdustieil verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Att employees 

Anta) 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
vätde1' 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren <SNI) 

Industry 

Tjänstemän, tnkt ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Peratbetare 
Pervmge-
eamer 

21-22 Massa-, pappers- och pappers-
varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru-

ment.medicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 
1) exkl hemarbetare blir antalet arbetare 17 393 
2) exkl hemarbetare blir antalet timmar per arbetare 1 708 



55 

Övrig personal (i icke-
industiell verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Arttal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde " 

Percent 
Imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänsteman, ink) ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lon 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Perwage-
eamer 

SNI-nivåerna 3-6 

101-145 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

101 Stenkolsgruvor 2) 
102 Brunkolsgruvor 
103 Torvindustri 25) 
111 Industri för utvinning av 

råpetroleum och naturgas 3) 
112 Serviceföretag till råpetroleum-

och naturgasutvinning 3) 
120 Uran- och toriumgruvor 
131 Järnmalmsgruvor 3) 
132 Andra metallmalmsgruvor 
141 Stenbrott 
1411 Byggnadsstensbrott 
1412 Kalk- och gipsstensbrott, 

dolomitbrott 26) 
1413 Skifferbrott 4) 
142 Sand-, grus-, berg- och 

lertäkter 
143 Brott för kemiska mineral 
144 Industri för saltutvinning 
145 Övrig gruv- och utvinnings

industri 27) 

151-159 Livsmedelsindustri 
151 Slakterier och köttvaruindustri 
1511 Kreatursslakterier, kött-

styckerier 
1512 Fjäderfäslakterier 
1513 Charkuterier och annan industri 

för köttvaror 
152 Fiskberedningsindustri 
153 Frukt-, b ä r - och 

grönsaksindustri 
1531 Potatisindustri 
1532 J u i c e - och saftindustri 
1533 Annan frukt-, b ä r - och 

grönsaksindustri 
154 Olje- och fettvaruindustri 
1541 Industri för råa oljor och 

fetter 5) 
1542 Industri för raffinerade oljor 

och fetter 5) 
1543 Matfettsindustri 
155 Mejerier och glassindustri 
1551 Mejerier 
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Övrig personal (i icke-
industriell verksamhet) 
Other employees (na 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Att employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värdetJ 

Per cent 
imputed 
value 

Närings
gren 

industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Anta! 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timroar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Perarbetare 
Per wage' 
earner 

1552 Glassindustri 
156 Kvarnprodukt- och 

stärkelseindustri 
1561 Kvamproduktindustri 
1562 Stärkelseindustri 
157 Industri för beredda djurfoder 
1571 Industri för beredda fodermedel 
1572 Industri för mat till 

sällskapsdjur 
158 Övrig livsmedelsindustri 
1581 Bagerier 
1582 Knäckebröds- och kexindustri 
1583 Sockerindustri 6) 
1584 C h o k l a d - och konfektindustri 
1585 Industri för pastaprodukt 6) 
1586 K a f f e - och teindustri 
1587 Industri för senap, ketchup, 

kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

1588 Industri för homogeniserade 
livsmedelspreparat inkl.dietmat 

1589 Annan livsmedelsindustri 28) 
159 Dryckesvaruindustri 
1591 Spritdrycksindustri 7) 
1592 Råspritsbrännerier 7) 
1593 Vinindustri 7) 
1594 Cider- och annan 

fruktvinsindustri 7) 
1595 Industri för andra icke

destillerade jästa drycker 
1596 Ölbryggerier 29) 
1597 Mälterier 8) 
1598 Mineralvatten- och 

läsked rycksindustri 
160 Tobaksindustri 

171-177 Textilindustri 
171 Gamindustri 
1711 Bomullsgarnsindustri o.d. 9) 
1717 Sytrådsindustri 30) 
172 Väverier 
1721 Bomullsväverier o.d. 
1722 Kardgarnsväverier o.d. 10) 
1723 Kamgarnsväverier o.d. 10) 
1724 Sidenväverier o.d. 10) 
1725 Andra väverier 31) 
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Övrig personal (i icke-
industieH verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Anted 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Att employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputeral 
vatde1) 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

fodus&y 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

173 Blekerier.färgerier.textil-
tryckerier och andra textil-
beredningsverk 

174 Textilsömnadsindustri 
175 Annan textilieindustri 
1751 Mattindustri 
1752 Tågvirkes- och bindgarns-

industri 
1753 Industri för bondad duk 
1754 Övrig textilieindustri 
176 Trikåväverier 
177 Trikåvaruindustri 
1771 Strumpindustri 
1772 Tröjindustri 

181-183 Beklädnadsindustri 
181 Läderbeklädnadsindustri 
182 Industri för andra kläder och 

tillbehör 
1821 Industri för arbets-.skydds-

och överdragskläder 
1822 Industri för andra gång- och 

ytterkläder 
1823 Industri för underkläder, 

skjortor och blusar 
1824 Industri för andra beklädnads

varor och tillbehör 
183 Pälsindustri 

191-193 Läder- och lädervaruindustri 
191 Garverier 
192 Industri för reseffekter, 

handväskor, sadeltyg m.m. 
193 Skoindustri 

201-205 Trävaruindustri 
201 Sågverk och hyvlerier, 

träimpregneringsverk 
202 Industri för fanér och 

träbaserade skivor 
203 Industri för trähus och 

byggnadssnickerier 
204 Träförpackningsindustri 



91 

Övrig personal (i icke-
industriell verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Arttal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde n 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Perarbetare 
Per wage-
earner 

205 Övrig trävaruindustri samt 
industri för varor av kork, 
halm, rotting o.d. 

2051 Övrig trävaruindustri 32) 
2052 Industri för varor av kork, 

halm, rotting o.d. 11) 

211-212 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

211 Massa-, pappers- och 
pappindustri 

2111 Massaindustri 
2112 Pappers- och pappind ustri 
212 Industri för p a p p e r s - och 

pappvaror 
2121 Industri för wellpapp och 

p a p p e r s - och pappförpackningar 
2122 Industri för hushålls- och 

hygienartiklar av papper 
2123 Industri för skrivpapper, 

kuvert o.d. 
2124 Tapetindustri 
2125 Industri för andra pappers-

och pappvaror 

221-222 Grafisk industri, förlag 
221 Förlag 
2211 Bokförlag 
2212 Tidningsförlag 
2213 Tidskriftsförlag 
2214 Fonogramutgivare 33) 
2215 Andra förlag 
222 Grafisk industri 
2221 Dagstidningstryckerier 
2222 Andra tryckerier 
2223 Bokbinderier och industri för 

trycksaks behandling 
2224 Industri för sättning och annan 

framställning av tryckoriginal 
2225 Annan grafisk industri 
223 Företag för reproduktion 

av inspelningar 12) 
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Övrig persona) (i icke-
industriell verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samfliga 

All employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde 1) 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Womber 
thousands 

Perarbetare 
Per Wage-
earner 

231-233 Industri för stenkols-, petro
leumprodukter och kärnbränsle 

231 Industri för stenkols
produkter 

232 Petroleumraffinaderier 
233 Kärnbränsleindustri 13) 

241-247 Industri för kemikalier 
och kemiska produkter 

241 Baskemikalieindustri 
2411 Industri för industrigaser 
2412 Industri för färgämnen 
2413 Industri för andra oorganiska 

baskemikalier 34) 
2414 Industri för andra organiska 

baskemikalier 
2415 Industri för gödselmedel och 

kväveprodukter 14) 
2416 Basplastindustri 
2417 Industri för syntetiskt 

basgummi 
242 Industri för bekämpningsmedel 

och andra lantbrukskemiska 
produkter 

243 Färgindustri 
244 Industri för läkemedel, 

läkemedelskemikalier och 
botaniska produkter 

2441 Industri för farmaceutiska 
basprodukter 

2442 Läkemedelsindustri 
245 Industri för rengöringsmedel 

och toalettartiklar 
2451 Tvättmedelsindustri 
2452 Parfym- och toalettartikels-

industri 
246 Övrig kemisk industri 
2461 Sprängämnesindustri 
2462 Industri för lim och gelatin 
2463 Industri för eteriska oljor 15) 
2464 Industri för fotokemiska 

produkter 15) 
2465 Industri för inspelnings

medier 
2466 Annan kemisk industri utom 

konstfiberindustri 35) 
247 Konstfiberindustri 15) 
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Övrig personal (i icke-
industieli verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Anta) 
Number 

Lan 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
varde1} 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

industry 



96 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Perarbetare 
Perwage-
eamer 

251-252 Gummi- och plastvaruindustri 
251 Gummivaruindustri 
2511 I nd ustri för däck och 

slangar 
2512 Regummeringsindustri 
2513 Annan gummivaruindustri 
252 Plastvaruindustri 
2521 Industri för plasthalvfabrikat 
2522 Plastförpackningsindustri 
2523 Byggplastvaruindustri 
2524 Annan plastvaruindustri 

261-268 Industri för ickemetalliska 
mineraliska produkter 

261 Glas- och glasvaruindustri 
2611 Planglasverk 16) 
2612 Industri för bearbetat 

planglas 36) 
2613 Industri för buteljer, glas

förpackningar och hushållsvaror 
av glas 

2614 Glasfiberindustri 
2615 Annan glasvaruindustri 
262 Industri för keramiska 

produkter, utom icke eldfasta 
för byggändamål 

2621 Industri för keramiska hushålls-
och prydnadsartiklar 

2622 Industri för keramiska 
sanitetsartiklar 

2623 Industri för keramiska 
isolatorer o.d. 17) 

2624 Industri för andra tekniska 
keramiska produkter 

2625 Industri för andra icke eldfasta 
keramiska produkter utom för 
byggändamål 

2626 Industri för eldfasta 
keramiska produkter 

263 Industri för keramiska golv-
och väggplattor 17) 

264 Industri för murtegel, takpannor 
och andra byggv. av tegel 

265 Cement-, kalk- och gipsindustri 
2651 Cementindustri 17) 
2652 Kalkbruk 
2653 Gipsindustri 



97 

Övrig personal (i icke-
indtjstJeJI verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Anted 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Anctel 
irnputerat 
värde " 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SN!) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

266 Betong-, cement- och 
gipsvaruindustri 

2661 Industri för byggnadsbetongvaror 
2662 Industri för byggvaror av 

gips 
2663 Industri för fabriksblandad 

betong 
2664 Murbruksindustri 
2665 Industri för fibercementv. 17) 
2666 Annan betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 37) 
267 Stenvaruindustri 
268 Industri för andra icke

metalliska mineraliska produkter 
2681 Slipmedelsindustri 
2682 Industri för övriga icke

metalliska mineraliska produkter 

271-287 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindustri 

271 Järn- och stålverk 
272 Järn- och stålrörsindustri 
2721 Industri för gjutjärnsrör 18) 
2722 Industri för stålrör 38) 
273 Industri för annan primär

bearbetning av järn och stål 
samt ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

2731 Källdragen för stålstång 
2732 Kallvalsverk för stålband 
2733 Industri för kallformning 

av stål 
2734 Dragerier för ståltråd 
2735 Industri för övrig primär-

bearbetning av järn och stål, 
ferrolegeringsverk 
(ej EKSG-produkter) 

274 Metallverk för andra metaller 
än järn 

2741 Ädelmetallverk 19) 
2742 Aluminiumverk 
2743 Metallverk för bly, zink 

och tenn 19) 
2744 Kopparverk 
2745 Andra metallverk 39) 
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Övrig persona! (t tcke-
industtell verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Arttal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde" 

Per cent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, mkt ägare 

Salaried employees 

Anted 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

275 Järn- och metallgjuterier 
2751 Järngjuterier 20) 
2752 Stålgjuterier 20) 
2753 Lättmetallgjuterier 
2754 Andra metallgjuterier 20) 
281 Byggnadsmetallvaruindustri 
2811 Industri för metallstommar och 

delar därav 
2812 Industri för byggnadselement 

av metall 
282 Industri för cisterner .tankar, 

kar och andra behållare av 
metall,industri för radiatorer 
och pannor för centraluppvärmn. 

2821 Industri för cisterner,tankar, 
kar och andra behållare av 
metall 

2822 Industri för radiatorer och 
pannor för centraluppvärmning 

283 Industri för ånggeneratorer 
284 Industri för smidning.pressning, 

prägling och valsning av metall 
och för pulvermetallurgi 

285 Industri för beläggning och 
överdragning av metall, 
verkstäder för metallegoarbeten 

2851 Industri för beläggning och 
överdragning av metall 

2852 Verkstäder för metallegoarbeten 
286 Industri för bestick.verktyg och 

andra järnhandelsvaror 
2861 Industri för bestick 
2862 Verktygs- och redskapsindustri 
2863 Industri för lås och gångjärn 
287 Annan metallvaruindustri 
2871 Industri för stålfat o.d. 

behållare 
2872 Industri för låttmetall-

förpackningar 
2873 Industri för metalltråd varor 
2874 Industri för nitar .skruvar, 

kedjor och fjädrar 
2875 Övrig metattvaruindustri 
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Övrig personal (i icke-
industteil verksamhet) 
Other employees (noi 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Alt employees 

Anta! 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde " 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

291-297 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

291 Industri för maskiner för 
alstrande och användning av 
mekanisk kraft utom motorer för 
luftfartyg och fordon 

2911 Industri för motorer och 
turbiner utom för fordon och 
luftfartyg 

2912 Industri för pumpar och 
kompressorer 

2913 Industri för kranar och ventiler 
2914 Industri för lager.kugghjul och 

andra delar för kraftöverföring 
292 Industri för andra maskiner för 

allmänt ändamål 
2921 Industri för ugnar och brännare 
2922 Industri för lyft- och 

godshanteringsanordningar 
2923 Industri för maskiner och 

apparater för kyla och ventila
tion utom för hushåll 

2924 Övrig industri för maskiner 
för allmänt ändamål 

293 Industri för jord- och 
skogsbruksmaskiner 

2931 Traktorindustri 
2932 Industri för andra jord- och 

skogsbruksmaskiner 
294 Verktygsmaskinindustri 
295 Industri för andra 

specialmaskiner 
2951 Industri för maskiner för 

metallurgi 
2952 Industri för gruv-,bergbrytnings 

och byggmaskiner 
2953 Industri för maskiner för fram

ställning av livsmedel,drycker 
och tobaksvaror 

2954 Industri för maskiner för prod
uktion av textil-,beklådnads- och 
lädervaror 

2955 Industri för maskiner för prod
uktion av massa.papper och papp 

2956 Industri för övriga special
maskiner 
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Övrig personal (i icke-
industteli verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Anta) 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Alt employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde " 

Per cent 
imputed 
value 

Närings
gren 

industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Anta) 
Number 

Lån 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

296 Vapen- och ammunitionsindustri 
297 Industri för hushållsmaskiner 

och hushållsapparater som ej 
ingår i annan huvudgrupp 

2971 Industri för elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

2972 Industri för icke-elektriska 
hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

300-335 Industri för e l - och 
optikprodukter 

300 Industri för kontorsmaskiner och 
datorer 

3001 Kontorsmaskinindustri 
3002 Industri för datorer och annan 

informationsbehandlingutrustning 
311 Industri för elmotorer, 

generatorer och transformatorer 
312 Industri för e ld is t r ibut ions- och 

elkontrollapparater 
313 Industri för elektrisk tråd 

och kabel 
314 B a t t e r i - och ackumulatorindustri 
315 Industri för belysningsarmatur, 

glödlampor och lysrör 
316 Övrig elektroindustri 
3161 Industri för övrig elapparatur 

för motorer och fordon 
3162 Diverse övrig elektroindustri 
321 Industri för elektroniska 

komponenter 
322 Industri för r a d i o - och TV-

sändare samt apparater för 
trådtelefoni och trådtelegrafi 

323 Industri för r a d i o - och TV-
mottagare samt apparater för 
upptagning och återgivning 
av ljud och videosignaler 

331 Industri för medicinsk.kirurgisk 
och ortopedisk utrustning 

332 Industri för instrument och 
apparater för mätning,kontroll, 
provning.navigering och andra 
ändamål utom ind.processtyrning 
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Övrig personal (i icke-
industiell verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Ail employees 

Anta) 
Number 

Ldn 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde" 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Antal tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

333 Industri för instrument för 
styrning av industriella 
processer 

334 Industri för optiska instrument 
och fotoutrustning 

335 Urindustri 

341-355 Transportmedelsindustri 
341 Motorfordonsindustri 
342 Industri för karosserier för 

motorfordon.industri för släp-
fordon och påhängsvagnar 

343 Industri för delar och tillbehör 
till motorfordon och motorer 

351-355 Annan transportmedelsindustri 
351 Skeppsvarv och båtbyggerier 
3511 Skeppsvarv 
3512 Fritidsbåtbyggerier 
352 Rälsfordonsindustri 
353 Flygplansindustri 
354 Motorcykel- och cykelindustri 
3541 Motorcykelindustri 
3542 Cykelindustri 
3543 Invalidfordonsindustri 
355 Övrig transportmedelsindustri 

361-372 Övrig tillverkningsindustri 
361 Möbelindustri 
3611 Industri för sittmöbler och 

säten 

3612 Annan k o n t o r s - och 
butiksmöbelindustri 

3613 Annan köksmöbelindustri 
3614 Annan möbelindustri 
3615 Madrassindustri 
362 Industri för smycken, guld- och 

silversmedsvaror 
3621 Mynt- och medaljindustri 21) 
3622 Industri för smycken och andra 

guld- och silversmedsvaror 40) 
363 Musikinstrumentindustri 22) 
364 Sportvaruindustri 
365 Industri för spel och leksaker 
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Övrig personal (i icke-
indusfieil verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Anta) 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

Mi employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
varde1' 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

industry 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Tjänstemän, inkl ägare 

Salaried employees 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetare 

Wage-earners 

Antal 
Number 

Lön 
Salaries 

Arbetade timmar 
Hours worked 

Anlai tusen 
Number 
thousands 

Per arbetare 
Per wage-
earner 

366 Diverse övrig 
tillverkningsindustri 

3661 Bijouteriindustri 22) 
3662 Borstbinderier 
3663 Diverse annan 

tillverkningsindustri 41) 
371 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av metall 
372 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av icke-metall 
icke-metall 

1) Ingår i 14 
2) Ingår i 103 
3) Ingår i 145 
4) Ingår i 1412 
51 Ingår i 154 
6) Ingår i 1589 
71 Ingår i 159 
8) Ingår i 1596 
9) Ingår i 1717 

10) Ingår i 1725 
11) Ingår i 2051 
,2> Ingår i 2214 
13> Ingår i 23 
,4) Ingår i 2413 
15) Ingår i 2466 
16) Ingår i 2612 
17) Ingår i 2666 
18) Ingår i 2722 
19) Ingår i 2745 
201 Ingår i 275 
21> Ingår i 3622 
221 Ingår i 3663 

24) Inkl 11 
25) Inkl 101 
26) Inkl 1413 
27) Inkl 111,112,131 
28) Inkl 1583, 1585 
^ Inkl 1597 
X) Inkl 1711 
31) Inkl 1722, 1723, 1724 
321 Inkl 2052 
M ) Inkl 223 
M) Inkl 2415 
35) Inkl 2463, 2464, 247 
X) Inkl 2611 
37> Inkl 2623, 263, 265, 2665 
M> Inkl 2721 
39) Inkl 2724, 2743 
401 Inkl 3621 
41) Inkl 363, 3661 
42) Småindustrin (0 - 9 anställda) finns redovisad i särskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry (0 - 9 empoyees) the results are reported separately, 
see textpart. 
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Övrig personal (i icke-
industieli verksamhet) 
Other employees (not 
industrial activity) 

Antal 
Number 

Lon 
Wages and 
salaries 

Samtliga 

All employees 

Antal 
Number 

Lön 
Wages and 
salaries 

Andel 
imputerat 
värde1' 

Percent 
imputed 
value 

Närings
gren 

Industry 
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Tabell 6:1 1) 

Förbrukning av inköpt bränsle och elenergi. Kvantiteter år 1995 
Consumption of fuels and electric energy. Quantities 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda2' 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 2I 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 
ton 

Hard coal 

Koks, koks
briketter 

ton 

Coke-oven 
coke 

Trådbränsle 
(flis, spän 
mm) 
m3 löst mätt 

Wood foals, 
wood waste 

Propan, 
bulan 
(gasoi) 
ton 

Propane, 
butane 
(LPG) 

Naturgas 

1000 m3 

Natural gas 

Stads- och 
koksugnsgas 

1000 m3 

Gasworks 
gas and coke-
oven gas 

SNI-nivåerna 1-2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag4) 

12 Uran- och toriumgmvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning5' 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä.kork,rotting o.d.utom möbler 

1) Tabell 6:1 redovisas här på SNI2-siffernivå. För att erhålla värden på SNI3-4 siffemivå v. g kontakta SCB, på telefon 019/176156 
2) Småindustrin (0-9 anställda) finns redovisad i sårskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry (0-9 employees) the result are reported separately, see textpart 
3) Enl SM E31 är förbrukningen av stenkol och koks 730 000 resp 1 460 000 ton 1995 
4) Ingår i 14 
5> Inkl 11 
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Fjärr
värme 

MWh 

District 
heating 

Ånga och 
hetvatten 

MWh 

Steam and 
hot water 

Bensin 

1000 liter 

Gasoline 

Dieselolja 

m3 

Diesel oil 

Eldnings
olja 1 

m3 

Distillate 
fuel oil 

Eldnings
olja 2 
och 3 
m3 

Res. fuel 
of, light 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 
m3 

Res.fuel 
oil, heavy 

Elenergi 

MWh 

Electric 
energy 

SNI-
kod 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SN() 

Industry 

Stenkol, 
stenkols-
briketter 
ton 

Hard coal 

Koks, koks
briketter 

ton 

Coke-oven 
coke 

Trådbränsle 
(flis, spin 
mm) 
m3 löst mått 

Wood fuels, 
wood waste 

Propan, 
butan 
(gasoi) 
ton 

Propane, 
butane 
(LPG) 

Naturgas 

1000 m3 

Natural gas 

S t a d s - och 
koksugnsgas 

1000 m3 

Gasworks 
gas and coke-
oven gas 

SNI-nivåerna 1-2 
21-22 Massa-, pappers- och pappers-

varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru-

ment,medicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37" Återvinningsindustri 
3) Enligt SM E31 är förbrukningen av för stenkol och koks 312 000 resp 1 395 000 ton 1995. 
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Fjärr
värme 

MWh 

District 
heating 

Ånga och 
hetvatten 

MWh 

Steam and 
hot water 

Bensin 

1000 liter 

Gasofme 

Dieselolja 

m3 

Diesel oS 

EJdnängs-
o!ja1 

m3 

Distillate 
fuel dl 

Eldrangs-
olja 2 
och 3 
m3 

Res. fuel 
oil, light 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 
m3 

Res.fuei 
oil,heavy 

Elenergi 

MWh 

Electric 
energy 

SNI-
kod 
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Tabell 6:2 1) 

Förbrukning av inköpt bränsle, år 1995 
Consumption of fuels. Purchases values in 1 000 kr 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda2' 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees ' 

SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Stenkol, 
stenköfs-
briketter 

Hard coat 

Koks, koks-
briketter 

Coke-oven 
coke 

Trådbränsle 
(flis, spån 
mm) 

Wood fuels, 
wood waste 

Propan, 
butan 
(gasot) 

Propane 
butane 
(LPG) 

Naturgas 

Natural gas 

S t a d s - och 
koksugnsgas 

Gasworks 
gas and coke-
oven gas 

SNI-nivåerna 1-2 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH UTVINNINGS-
INDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral
utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och ton/industri 
11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 
serviceföretag 4) 

12 Uran- och toriumgruvor 
13 Metallmalmsgruvor 
14 Annan industri för 

mineralutvinning 5) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15-16 Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksindustri 

15 Livsmedels- och dryckes-
varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17-18 Textil och beklädnadsvaru-
industri 

17 Textilindustri 
18 Beklädnadsindustri, pälsindustri 
19 Läder- och lädervaruindustri 
20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.d.utom möbler 

1) Tabell 6:2 redovisas här på SNI2-siffernivå. För att erhålla värden på SNI3-4 siffemivå v. g kontakta SCB, på telefon 019/176156. 
2) Småindustrin (0-9 anställda) finns redovisad i särskild tabell, se textdelen 

For the smallscale industry (0-9 employees) the result are reported separately, see textpart 
3) Jfr not 3 sid 110 
4) Ingår i 14 
5) Inkl 11 
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Fjärr
värme 

District 
heating 

Ånga och 
hetvatten 

Steam and 
hot water 

Bensin 

Gasoline 

Dieselolja 

Diesel oil 

Eldnings-
olja 1 

Distillate 
fuel oil 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Res. fuel 
dl, light 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Res.fuei 
oil, heavy 

SNl-
kod 
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SNI-
kod 

Näringsgren (SNI) 

Industry 

Stenkol, 
stenkcte-
briketter 

Hard coal 

Koks, koks
briketter 

Coke-oven 
coke 

Trädbränsle 
(flis, spän 
mm) 

Wood fuels, 
wood waste 

Propan, 
butan 
(gasoi) 

Propane, 
butane 
(LPGl 

Naturgas 

Natural gas 

Stads- och 
kokstignsgas 

Gasworks 
gas and coke-
oven gas 

SNI-nivåerna 1 - 2 
21-22 Massa-, p a p p e r s - och pappers-

varuindustri, förlagsverksamhet 
och grafisk produktion 

21 Massa-, pappers- och 
pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 
reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 
raffinerade petroleumprodukter 
och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 
25 Gummi- och plastvaruindustri 
26 Jord- och stenvaruindustri 

27-28 Stål-, metallframställning 
och metallvaruindusti 

27 Stål- och metallverk 
28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

28-35 Verkstadsindustri 

29 Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning 

30-33 Industri för el och 
optikprodukter 

30 Industri för kontorsmaskiner 
och datorer 

31 Annan elektroindustri 
32 Teleproduktindustri 
33 Industri för precisionsinstru-

ment.medicinska och optiska 
instrument samt ur 

34-35 Transportmedelsindustri 
34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 
35 Annan transportmedelsindustri 

36-37 Övrig tillverkningsindustri 
36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 
37 Återvinningsindustri 
3) Jfr not 3 sid 112 
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Fjärr
värme 

District 
heating 

Ånga och 
hetvatten 

Steam and 
hot water 

Bensin 

Gasoline 

Dieselolja 

Diesel o»/ 

Eldnings
olja 1 

Distillate 
fuel oil 

Eldnings
olja 2 
och 3 

Res. fuel 
oil, light 

Eldnings
olja 4 och 
däröver 

Res.fuel 
oil, heavy 

SNl-
kod 
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Produktionsvolymindex 

I den årliga publikationen Industri del 1 ingår tabell 7, som visar indextal över industrins produk
tion och produktivitet. 

För årgång 1995 blev denna tabell utelämnad i tabellredovisningen och skulle senare publiceras 
i detta särtryck. 

Resultaten från undersökningen visar att totala industrins (10-37) produktion i fasta priser (vo
lym) ökade med ca 11,5 procent mellan 1994 och 1995. Produktiviteten ökade också - mätt per 
sysselsatt med ca 6 procent och mätt per arbetartimme med ca 3 procent. Basåret för beräkningarna 
har varit 1990. 

Idealt beräknas produktionsvolymindex genom fastprisberäkningar av specialuppgiftens saluvärde 
och kostnader för respektive bransch. Denna metod används dock inte på grund av att det saknas 
tillräckligt detaljerade uppgifter om förbrukning av varor i industristatistiken och att metoden i hög 
grad är känslig för mätfel. 

Schematiskt beskrivet beräknas produktionsvolymindex enligt följande. Förädlingsvärdet i fasta 
priser skattas för varje arbetsställe med hjälp av saluvärdets förändring i fasta priser och föregående 
års förädlingsvärde. Det fastprisberäknade förädlingsvärdet för varje arbetsställe summeras till 
förädlingsvärden avseende branscher och hela industrin. Indextalen för dessa aggregat erhålls efter 
en division med motsvarande förädlingsvärde för basåret. Vid beräkning av förädlingsvärdet har en 
ny definition införts fr o m årgång 1990. Den definitionen av förädlingsvärdet som använts i 
produktionsvolymberäkningarna avviker något från den som redovisats i övriga delar av denna bok. 
Skillnaden består i att i summa intäkter har posterna "övriga rörelseintäkter" samt värdet av "leve
ranser av produkter tillverkade vid annat arbetsställe inom företaget" exkluderats. Vidare har för
säljningsvärdet av "industriverksamheten" ersatts med summan av specialuppgiftens värden av egen 
produktion, reparationer åt utomstående, lönebearbetning, montering och installation samt övrig 
bruttoersättning. På avdragssidan har ej kostnaderna för varor tillverkade och levererade från före
taget i övrigt tagits med. 

Rörelseintäkterna innefattar industriproduktionens saluvärde och försäljningsintäkter från övrig 
verksamhet (t ex intäkter från byggnads- och anläggningsverksamhet, handel och transport
verksamhet). I rörelseintäkterna ingår ej övriga rörelseintäkter som hyror, licenser, royalties och 
provisioner. För mer detaljerad metodbeskrivning hänvisas till intern PM vid SCB kallat "En över
siktlig beskrivning av årligt produktionsvolymindex - PVI" 1994-02-18 utarbetad av Bertil Klang 
och Eva Elvers. 

Två mått på arbetsproduktivitet redovisas. Den första avser förändringen av produktionsvoly
men per sysselsatt och den andra förändringen av produktionsvolym per arbetad timme av arbetar-
personalen. I produktionsvolym per sysselsatt person inräknas tjänstemän, arbetarpersonal och ägare 
med huvudsaklig sysselsättning inom sitt företag. I produktionsvolym per arbetad timme ingår arbets
personalens arbetade tid inklusive underhålls-, lager- och transportarbete som utförs av egen perso
nal. 

Eftersom huvudkontor och övriga hjälparbetsställen inte har några produktionsvärden, omförde
las vid produktivitetsberäkningar personalen vid dessa till företagets övriga arbetsställen. 
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Tabell 7 
Indextal över produktionens volym samt förändring i produktivitet år 1994-1995 
(produktivitetstalen redovisas dels som index 1990 =100 dels som proc förändring jämfört med föregående år) 

Volume index of industrial production and changes in productivity 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990 = 100) (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990=100) 
relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

10-37 TILLVERKNINGS- OCH 

UTVINNINGSINDUSTRI 

10-14 Gruvor och mineral

utvinningsindustri 

10 Kolgruvor och torvindustri 

11 Industri för utvinning av rå-

petroleum och naturgas inkl. 

serviceföretag 1) 

12 Uran- och toriumgruvor 

13 Metallmalmsgruvor 

14 Annan industri för 

mineralutvinning 2) 

15-37 Tillverkningsindustri 

15 L i v s m e d e l s - och dryckes-

varuindustri 

16 Tobaksindustri 

17 Textilindustri 

18 Beklädnadsindustri, pälsind. 

19 Garverier, industri för res-

effekter.handväskor.skodon o.d 

20 Industri för trä och varor av 

trä,kork,rotting o.d.utom möbler 
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SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990=100) (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990 = 100) 
relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 
21 Massa-, pappers och 

pappersvaruindustri 

22 Förlag, grafisk och annan 

reproduktionsindustri 

23 Industri för stenkolsprodukter, 

raffinerade petroleumprodukter 

och kärnbränsle 

24 Kemisk industri 

25 Gummi- och plastvaruindustri 

26 Jord- och stenvaruindustri 

27 Stål- och metallverk 

28 Industri för metallvaror utom 

maskiner och apparater 

29 Maskinindustri som ej ingår i 

annan underavdelning 

30 Industri för kontorsmaskiner 

och datorer 

31 Annan elektroindustri 

32 Teleproduktionsindustri 

33 Industri för precisionsinstru

ment,medicinska och optiska 

instrument samt ur 

34 Industri för motorfordon, 

släpfordon och påhängsvagnar 

35 Annan transportmedelsindustri 

36 Möbelindustri, annan 

tillverkningsindustri 

37 Återvinningsindustri 
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SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990 = 100) (1990=100) 

relativ 

förändring (1990 = 100) 

relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

SNI-nivå 3 

151 Slakterier och köttvaruindustri 

152 Fiskberedningsindustri 

153 Frukt-, bär- och 

grönsaksindustri 

154 Olje- och fettvaruindustri 

155 Mejerier och glassindustri 

156 Kvarnprodukt- och 

stärkelseindustri 

157 Industri för beredda djurfoder 

158 Övrig livsmedelsindustri 

159 Dryckesvaruindustri 

160 Tobaksindustri 

171 Gamindustri 

172 Väverier 

173 Blekerier.färgerier.textil-

tryckerier och andra textil-

beredningsverk 

174 Textilsömnadsindustri 

175 Annan textilieindustri 

176 Trikåväverier 

177 Trikåvaruindustri 

181 Läderbeklädnadsindustri 

182 Industri för andra kläder och 

tillbehör 

183 Pälsindustri 

191 Garverier 

192 Industri för reseffekter, 

handväskor, sadeltyg m.m. 

193 Skoindustri 

201 Sågverk och hyvlerier, 

202 Industri för fanér och 

träbaserade skivor 
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SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990 = 100) (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990=100) 

relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

203 Industri för trähus och 

byggnadssnickerier 

204 Träförpackningsindustri 

205 Övrig trävaruindustri samt 

industri för varor av kork, 

halm, rotting o.d. 

211 Massa-, pappers- och 

pappindustri 

212 Industri för pappers- och 

pappvaror 

221 Förlag 

222 Grafisk industri 

223 Företag för reproduktion 

av inspelningar 3) 

231 Industri för stenkols

produkter 

232 Petroleumraffinaderier 

233 Kärnbränsleindustri 4) 

241 Baskemikalieindustri 

242 Industri för bekämpningsmedel 

och andra lantbrukskemiska 

produkter 

243 Färgindustri 

244 Industri för läkemedel, 

läkemedelskemikalier och 

botaniska produkter 

245 Industri för rengöringsmedel 

och toalettartiklar 

246 Övrig kemisk industri 

247 Konstfiberindustri 5) 

251 Gummivaruindustri 

252 Plastvaruindustri 

261 Glas- och glasvaruindustri 

262 Industri för keramiska 

produkter, utom icke eldfasta 

för byggändamål 

263 Industri för keramiska golv-

och väggplattor 6) 

264 Industri för murtegel, takpannor 

och andra byggv. av tegel 4) 
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SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990 = 100 (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990 = 100) 

relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

265 Cement-, kalk- och gipsindustri 

gipsvaruindustri 

266 Betong-, cement- och 

gipsvaruindustri 

267 Stenvaruindustri 

268 Industri för andra icke

metalliska mineral, produkter 

271 Järn- och stålverk 

272 Järn- och stålrörsindustri 

273 Industri för annan primär

bearbetning av järn och stål 

samt ferrolegeringsverk 

(ej EKSG-produkter) 

274 Metallverk för andra metaller 

än järn 

275 Järn- och metallgjuterier 

281 Byggnadsmetallvaruindustri 

282 Industri för cisterner.tankar, 

kar och andra behållare av 

metall,industri för radiatorer 

och pannor för centraluppvärm. 

283 Industri för ånggeneratorer 

284 Industri för smidning,pressning, 

prägling och valsning av metall 

och för pulvermetallurgi 

285 Industri för beläggning och 

överdragning av metall, 

verkstäder för metallegoarb. 

286 Industri för bestick,verktyg och 

andra järnhandelsvaror 

287 Annan metallvaruindustri 

291 Industri för maskiner för 

alstrande och användning av 

mekanisk kraft utom motorer för 

luftfartyg och fordon 

292 Industri för andra maskiner för 

allmänt ändamål 

293 Industri för jord- och 

skogsbruksmaskiner 

294 Verktygsmaskinindustri 
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SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990 = 100) (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990=100) 

relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 

295 Industri för andra 

specialmaskiner 

296 Vapen- och ammunitions

industri 

297 Industri för hushållsmaskiner 

och hushållsapparater som ej 

ingår i annan huvudgrupp 

300 Industri för kontorsmaskiner och 

datorer 

311 Industri för elmotorer, genera

torer och transformatorer 

312 Industri för e ld is t r ibut ions- och 

elkontrollapparater 

313 Industri för elektrisk tråd 

och kabel 

314 Batteri- och ackumulatorind. 

315 Industri för belysningsarmatur, 

glödlampor och lysrör 

316 Övrig elektroindustri 

321 Industri för elektroniska 

komponenter 

322 Industri för r a d i o - och TV-

sändare samt apparater för 

trådtelefoni och trådtelegrafi 

323 Industri för r a d i o - och TV-

mottagare samt apparater för 

upptagning och återgivning 

av ljud och videosignaler 

331 Industri för medicinsk.kirurgisk 

och ortopedisk utrustning 

332 Industri för instrument och 

apparater för mätning,kontroll, 

provning,navigering och andra 

ändamål utom ind.processtyrn. 

333 Industri för instrument för 

styrning av industriella 

processer 

334 Industri för optiska instrument 

och fotoutrustning 

335 Urindustri 7) 

341 Motorfordonsindustri 
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Tabell 7 
Indextal över produktionens volym samt förändring i produktivitet år 1994-1995 
(produktivitetstalen redovisas dels som index 1990 =100 dels som proc förändring jämfört med föregående år) 

Volume index of industrial production and changes in productivity 

Omfattar industriarbetsställen till företag med minst 10 anställda 

Including industrial establishments belonging to enterprises with 10 or more employees 

SNI-

kod 

Näringsgren (SNI 

Industry 

Produktions

volymindex 

Production 

volume index 

Förändringar i produktionsvolym 

per sysselsatt 

per person engaged 

per timme 

per hour 

(1990=100) (1990 = 100) 

relativ 

förändring (1990 = 100) 

relativ 

förändring 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 
342 Industri för karosserier för 

motorfordon,industri för släp

fordon och påhängsvagnar 

343 Industri för delar och tillbehör 

till motorfordon och motorer 

351 Skeppsvarv och båtbyggerier 

352 Rälsfordonsindustri 

353 Flygplansindustri 

354 Motorcykel- och cykelindustri 

355 Övrig transportmedelsindustri 

361 Möbelindustri 

362 Industri för smycken, guld- och 

silversmedsvaror 

363 Musikinstrumentindustri 8) 

364 Sportvaruindustri 

365 Industri för spel och leksaker 

366 Diverse övrig 

tillverkningsindustri 9) 

371 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av metall 10) 

372 Industri för återvinning av 

skrot och avfall av 

icke-metall 10) 

1) Ingår i 14 

2) Inkl 11 

3) Ingår i 22 

4) Ingår i 23 

5) Ingår i 24 

6) Ingår i 26 

7) Ingår i 33 

8) Ingår i 366 

9) Inkl 363 

10) Ingår i 37 
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