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Avgränsning av livsmedelssektorn
I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk
näringsgrensindelning (SNI) för klassificering
av arbetsställen. Den baseras på den av FN
utarbetade standarden ISIC (International Standard Industrial Classification). Den i publikationen använda standarden – SNI 2002 – har
tillämpats sedan 2003 då den ersatte den tidigare standarden SNI 92.
Från 1 januari 2008 används nya versioner
av svensk näringsgrensindelning – SNI 2007
och EU:s näringsgrensstandard – NACE Rev
2. Undersökningar där SNI används och vars
resultat presenteras i Jordbruksstatistisk årsbok 2009 redovisas dock fortfarande enligt
SNI 2002, eftersom de avser förhållanden före
1 januari 2008.
De fyra första nivåerna i SNI 2002 är identiska med EU:s näringsgrensstandard NACE,
Rev.1.1. För specifikt svenska behov har gjorts
en utbyggnad med en femte nivå.
SNI 2002 är en hierarkisk indelning med fem

nivåer. Den första nivån anges av bokstäver,
som i avdelning C och D även har en underavdelning utan att bilda en separat nivå. Den
andra nivån (Huvudgruppen) anges med två
siffror med efterföljande punkt. De därpå följande nivåerna (Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp) anges med vardera en siffra. En näringsgren kan entydigt identifieras utan angivande
av avdelning/underavdelning.
Nedan redovisas de branscher enligt SNI
2002 (Avdelning/Underavdelning/Detaljgrupp)
som har intresse för livsmedelsstatistiken. Redovisningen innebär inget slutligt ställningstagande till vilka branscher som skall anses
konstituera ”livsmedelssektorn”.
I en särskild avdelning nedan redovisas
branscher inom vilka verksamheter med anknytning till livsmedel kan förekomma utan att
man därmed kan hänföra branschen till sektorn ”livsmedel”, t.ex. transportverksamhet och
förpackningstillverkning.

”Livsmedelsbranscher” enligt SNI 2002
Avdelning/
Underavdelning/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

A
01.111
01.112
01.113
01.114
01.115
01.117
01.119
01.121
01.123
01.125
01.127

Jordbruk, jakt och skogsbruk
Spannmålsodling m.m.
Vallodling
Potatisodling
Sockerbetsodling
Odling av jordbruksväxter, blandat
Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter
Övrig odling av jordbruksväxter
Odling av köksväxter på friland
Odling av köksväxter i växthus
Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat
Odling av växter, blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter
Svampodling m.m.
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Avdelning/
Underavdelning/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

01.131
01.137
01.139
01.211
01.212
01.213
01.217
01.221
01.222
01.223
01.227
01.231

Frukt- och bärodling
Odling av växter, blandat, mest frukt och bär
Odling av kryddväxter m.m., bärplockning (vilda bär till försäljning)
Mjölkproduktion
Nötköttsproduktion
Produktion av mjölk och nötkött, blandat
Husdjursskötsel, blandat, mest nötkreatur
Fåruppfödning
Getuppfödning
Uppfödning av får och getter, blandat
Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter
Smågrisuppfödning

01.232
01.233
01.237
01.241
01.242
01.243
01.247
01.249
01.251
01.253
01.300
01.301
01.302
01.410
01.420
01.500
01.900

Slaktsvinsuppfödning
Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat
Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin
Äggproduktion
Slaktkycklingsuppfödning
Fjäderfäskötsel, blandad drift
Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä
Övrig fjäderfäskötsel (ankor, gäss, kalkoner, strutsar)
Renskötsel
Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning
Blandat jordbruk (ospecificerat)
Blandat jordbruk, mest växtodling
Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel
Service till växtodling, plantering, sådd, och skötsel av grönytor
Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
Småbruk

B
05.011
05.012
05.013
05.021
05.022
05.023
05.024

Fiske
Trålfiske i saltvatten
Övrigt saltvattensfiske
Sötvattensfiske
Matfiskodling
Sättfiskodling
Kräftdjursodling
Blötdjursodling

DA
15.111
15.112
15.120

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksframställning
Kreatursslakt
Styckning av kött
Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
(även kaniner)
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning

15.130
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Avdelning/
Underavdelning/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

15.200
15.310

Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis (och potatisprodukter)
Juice- och safttillverkning
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter
Matfettstillverkning
Osttillverkning
Annan mejerivarutillverkning (utom ost)
Glasstillverkning
Mjöltillverkning (ej tillverkning av potatismjöl)
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar
av kvarnprodukter
Stärkelsetillverkning
Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk (ej pastaprodukter)
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
Sockertillverkning
Tillverkning av sockerkonfektyrer (även tuggummi, kanderade frukter,
bär, nötter m.m.)
Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
Tillverkning av pastaprodukter
Tillverkning av te och kaffe
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Framställning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat
Framställning av andra livsmedel
Framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker
Framställning av råsprit ur jästa råvaror
Framställning av vin
Framställning av cider och andra fruktviner
Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
Framställning av öl
Framställning av malt
Framställning av mineralvatten och läskedrycker

15.320
15.330
15.410
15.420
15.430
15.511
15.512
15.520
15.611
15.612
15.620
15.810
15.821
15.822
15.830
15.841
15.842
15.850
15.860
15.870
15.880
15.890
15.910
15.920
15.930
15.940
15.950
15.960
15.970
15.980
G
51.110
51.170
51.210
51.230
51.310
51.320

Agentur- och detaljhandel, reparation av motorfordon,
hushållsartiklar m.m.
Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och
textilhalvfabrikat
Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak
Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder
Partihandel med levande djur
Partihandel med frukt och grönsaker
Partihandel med kött och köttvaror
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Avdelning/
Underavdelning/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

51.330
51.340
51.360
51.370
51.380
51.390
52.111
52.112
52.210
52.220
52.230
52.241
52.242
52.250
52.271
52.279
52.621
52.632

Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Varuhus och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Butikshandel med frukt och grönsaker
Butikshandel med kött och charkuterier
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Butikshandel med bröd och konditorivaror
Butikshandel med konfektyrer
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Butikshandel med hälsokost
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Torg- och marknadshandel med livsmedel
Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel

H
55.101
55.300
55.400
55.510
55.521
55.522
55.523
55.529

Hotell- och restaurangverksamhet
Hotellverksamhet med restaurangrörelse (även motell och pensionat)
Restaurangverksamhet
Barverksamhet
Drift av personalmatsalar
Catering för transportsektorn
Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Övrig catering (t.ex. för privathushåll och fester)
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Branscher inom vilka verksamhet med anknytning till
livsmedel förekommer
Avdelning/
Underavdelning/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

DA
15.710

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksframställning
Framställning av beredda fodermedel

DG
24.150
24.200

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter

DH
25.220

Tillverkning av gummi- och plastvaror
Plastförpackningstillverkning

DI
26.131
26.132

Tillverkning av icke metalliska mineraliska produkter
Tillverkning av buteljer och glasförpackningar
Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas

DK

Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning
Tillverkning av traktorer
Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner

29.310
29.320
G
51.880

Agenturhandel och detaljhandel, reparation av motorfordon,
hushållsartiklar m.m.
Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket, inkl. traktorer

I
60.100
60.240
61.102
61.200
62.100
62.200
63.110
63.120
63.400

Transport, magasinering och kommunikation
Järnvägstransport
Vägtransport av gods
Övrig havs- och kustsjöfart (ej färjetrafik)
Sjöfart på inre vattenvägar
Reguljär lufttransport
Icke reguljär lufttransport
Godshantering
Varulagring och magasinering
Annan transportförmedling (godshantering, packning, vägning, spedition m.m.)

K
71.310
74.820

Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster
Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
Förpackningsverksamhet
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