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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. SNI har som bas
EU:s näringsgrensindelning NACE, Nomenclature statistique des Activités économiques
dans la Communauté Européenne. NACE är i
sin tur samordnad med den av FN utarbetade
standarden ISIC (International Standard
Industrial Classification).
Från 1 januari 2008 används nya versioner
av svensk näringsgrensindelning – SNI 2007
och EU:s näringsgrensstandard – NACE
Rev 2.
SNI 2007 är liksom föregångarna SNI
2002 och SNI 92 samordnad med NACE.
Detta innebär att SNI 2007 är identisk med
NACE på de fyra första nivåerna och skapar
därefter nationella indelningar genom att
lägga till en femte nivå.
SNI 2007 är en hierarkisk indelning med
fem nivåer. Den första nivån (Avdelning) anges av en bokstav – t.ex. C, Tillverkning. Den
andra nivån (Huvudgruppen) anges med två
siffror med efterföljande punkt – t.ex. 10.,
Livsmedelsframställning. De därpå följande
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nivåerna (Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp) anges med vardera en siffra – t.ex.
10.1, Beredning och hållbarhetsbehandling av
kött och köttvaror, 10.11, Beredning och
hållbarhetsbehandling av kreaturskött samt
10.111, Kreatursslakt.
Jämfört med SNI 2002 har SNI 2007 fler
detaljgrupper. I de fall Sverige inte använder
sig av nationella indelningar läggs en nolla
till NACE:s fyrsiffriga kod. Är den femte
siffran däremot inte en nolla finns en detaljgrupp som är specifik för svensk näringsgrensindelning.
Nedan redovisas de branscher enligt SNI
2007 (Avdelning/Huvudgrupp/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.

Bilaga 4

Avgränsning av livsmedelssektorn

279

”Livsmedelsbranscher” beskrivna enligt SNI 2007
Avdelning/
Huvudgrupp/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

A
01.110
01.120
01.131
01.132
01.133
01.134
01.135
01.140
01.160
01.199
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.410
01.420
01.450
01.461
01.462
01.471
01.472
01.491
01.499
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640
01.700
02.300
03.111
03.119
03.120
03.210
03.220

JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
Odling av ris
Potatisodling
Sockerbetsodling
Odling av grönsaker (köksväxter) på friland
Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
Svampodling m.m.
Odling av sockerrör
Odling av fiberväxter
Odling av övriga ett- och tvååriga växter
Odling av druvor
Odling av tropiska och subtropiska frukter
Odling av citrusfrukter
Odling av kärnfrukter och stenfrukter
Odling av andra frukter och bär samt nötter
Odling av oljehaltiga frukter
Odling av växter för dryckesframställning
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
Uppfödning av får och getter
Uppfödning av smågrisar
Uppfödning av slaktsvin
Äggproduktion (för försäljning)
Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion
Renskötsel
Övrig uppfödning av andra djur
Blandat jordbruk
Service till växtodling
Service till husdjursskötsel
Bearbetning av skördade växter
Bearbetning av utsäde
Jakt och service i anslutning härtill
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
Trålfiske i saltvatten
Övrigt saltvattensfiske
Sötvattensfiske
Fiskodling i saltvatten
Fiskodling i sötvatten

C
10.111
10.112
10.120
10.130
10.200
10.310
10.320
10.390

TILLVERKNING
Kreatursslakt
Styckning av kött
Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
Juice- och safttillverkning
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
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Avdelning/
Huvudgrupp/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

10.410
10.420
10.511
10.519
10.520
10.611
10.612
10.620
10.710
10.721
10.722
10.730
10.810
10.821
10.822
10.830
10.840
10.850
10.860
10.890
11.010
11.020
11.030
11.040
11.050
11.060
11.070

Framställning av oljor och fetter
Matfettstillverkning
Osttillverkning
Annan mejerivarutillverkning
Glasstillverkning
Mjöltillverkning
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Stärkelsetillverkning
Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
Tillverkning av pastaprodukter
Sockertillverkning
Tillverkning av sockerkonfektyrer
Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
Framställning av te och kaffe
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
Framställning av andra livsmedel
Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
Framställning av vin från druvor
Framställning av cider och andra fruktviner
Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
Framställning av öl
Framställning av malt
Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska

G
46.110
46.170
46.210
46.230
46.310
46.320
46.330
46.340
46.360
46.370
46.380
46.390
47.111
47.112
47.210
47.220
47.230
47.241
47.242
47.250
47.291
47.299
47.810
47.992

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Partihandel med levande djur
Partihandel med frukt och grönsaker
Partihandel med kött och köttvaror
Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Partihandel med 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
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Specialiserad butikshandel med hälsokost
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
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Avdelning/
Huvudgrupp/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

I
55.101
56.100
56.210
56.291
56.292
56.293
56.294
56.299
56.300

HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Restaurangverksamhet
Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
Drift av personalmatsalar
Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Cateringverksamhet för transportsektorn
Övrig cateringverksamhet
Barverksamhet
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Branscher inom vilka verksamhet med anknytning till livsmedel
förekommer
Avdelning/
Huvudgrupp/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

C
10.910
20.150
20.200
22.220
23.130
28.300
28.930

TILLVERKNING
Framställning av beredda fodermedel
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Plastförpackningstillverkning
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

D
35.300

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
Försörjning av värme och kyla

E
38.210

VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH
SANERING
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

G
46.610

HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning

H
49.200
49.410
50.201
50.202
50.401
50.402
51.211
51.212
52.100
52.241
52.249
52.290

TRANSPORT OCH MAGASINERING
Järnvägstransport, godstrafik
Vägtransport, godstrafik
Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
Reguljär lufttransport av gods
Icke reguljär lufttransport av gods
Magasinering och varulagring
Hamngodshantering
Övrig godshantering
Övriga stödtjänster till transport
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Avdelning/
Huvudgrupp/
Detaljgrupp

Beskrivning (förkortad i vissa fall)

M
71.200

VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK
Teknisk provning och analys

N

UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA
STÖDTJÄNSTER
Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
Skötsel och underhåll av grönytor
Förpackningsverksamhet

77.310
81.300
82.920
T
98.100

FÖRVÄRVSARBETE I HUSHÅLL; HUSHÅLLENS PRODUKTION AV DIVERSE
VAROR OCH TJÄNSTER FÖR EGET BRUK
Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
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