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Accessoarer,  dambälten, damhandskar, 

damhalsdukar, damhattar, damscarfar, damskärp, 

butikshandel

47713

Accessoarer, herrbälten, herrhandskar, herrhalsdukar, 

herrhattar, herrscarfar, herrskärp, herrlivremmar, 

butikshandel

47712

Accessoarer, som bijouterivaror och smycken av ädla 

metaller, butikshandel

47772

Accessoarer, som bälten, handskar, halsdukar, hattar, 

scarfar, skor, skärp, partihandel

46420

Accessoarer, som bälten, handskar, halsdukar, hattar, 

scarfar, skor, skärp, till hushåll och privatpersoner, 

internethandel (webbutik)

47912

Accessoarer, som smycken, partihandel46480

Accessoarer, som väskor, butikshandel47722

Accessoarer, som väskor, partihandel46499

Accessoarer, som, bijouterivaror, solglasögon, 

smycken, väskor, internethandel till hushåll och 

privatpersoner, (webbutik)

47919

Acetat, partihandel46750

Acetat, provisionshandel till företag46120

Acetat, tillverkning20140

Aceton, butikshandel47523

Aceton, partihandel46750

Aceton, provisionshandel till företag46120

Aceton, tillverkning20140

Acetylen, partihandel46710

Acetylen, provisionshandel till företag46120

Acetylen, tillverkning20140

Acetylsalicylsyra, partihandel46460

Acetylsalicylsyror, tillverkning21100

Ackorduppmätning, uppdrag70220

Ackumulatorer, elektriska, tillverkning27200

Ackumulatorer, provisionshandel till företag46141

Ackumulatorkärl, provisionshandel till företag46141

Ackumulatorkärl, tillverkning27200

Actionfigurer, leksaker, tillverkning32400

Additionsmaskiner, butikshandel47410

Additionsmaskiner, partihandel46660

Additionsmaskiner, provisionshandel till företag46142

Additionsmaskiner, tillverkning28230

Administration av bärgning66290

Administration av ekonomiskt bistånd (socialbidrag, 

försörjningsstöd)

88993

Administration av omsorg och socialtjänst, i privat regi 

(ej offentlig förvaltning)

88993

Administration av transporttjänster för personer med 

funktionsnedsättning

88102

Administration inom offentlig förvaltning av insamling 

och hantering av avfall, avloppsrening, gaturenhållning 

(ej av privata företag)

84125

Administration inom offentlig förvaltning av 

vattenförsörjning, renhållning, gatubelysning (ej av 

privata företag)

84125

Administration och planering inom offentlig förvaltning 

av underhåll och byggande av vägar (ej av privata 

företag)

84131

Administration, av grundskoleutbildning, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84121

Administration, av gymnasieskoleutbildning, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84121

Administration, av universitetsutbildning och 

högskoleutbildning, offentlig förvaltning (ej av privata 

företag)

84122

Administration, löner, uppdrag69201

Administration, omsorg och socialtjänst, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Administrativ rationalisering, uppdrag70220

Administrativ verksamhet, uppdrag70220

Adoptionsorganisationer88993

Adressering av reklammaterial, uppdrag82190

Adressering, kuvertering och utsändning, brev, uppdrag82190

Adresseringsmaskiner, partihandel46660

Adresseringsmaskiner, provisionshandel till företag46141

Adresseringsmaskiner, tillverkning28230

Adresslappar, med tryck, tillverkning17230

Adresslappar, provisionshandel till företag46180

Adressplåtar, oädel metall, tillverkning25999

Advokatbyråverksamhet (utom patentfrågor och 

copyrightfrågor)

69101

Advokatverksamhet (utom patentfrågor och 

copyrightfrågor)

69101

Aerobicscenter96040

Aerobicsinstruktör85510

Aerosoler (drivgas), framställning20110

Aerosoler (drivgas), partihandel46750

Aerosoler (drivgas), provisionshandel till företag46120

Afasiföreningar94990

Affischer, butikshandel47789

Affischer, partihandel46499

Affischer, provisionshandel till företag46180

Affischer, tryckning18122

Affischer, utgivning58190

Affischering73119

Affärsbanker64190

Affärsjuridik på advokatbyrå69101

Affärsjuridik, annan (ej på advokatbyrå)69102

Affärskataloger, utgivning58120

Affärskommunikation, uppdrag70210

Affärskonsultverksamhet, organisation, 

ekonomisystem och administrativa system

70220

Affärslokaler, egna, uthyrning, ej uppdrag68203

Affärsutvecklingskonsultverksamhet70220

Agenters och agenturers verksamhet för 

privatpersoners räkning, där det ingår att skaffa 

uppdrag inom, film, teater eller annan underhållning 

eller för idrottsevenemang

74900

Agenters och agenturers verksamhet för 

privatpersoners räkning, där det ingår att sälja in 

böcker hos förlag

74900

Aggregat, underredsbehandling, bilar, tillverkning28290

Agil systemutveckling62020

Agilityhinder (till banhoppning för hundar), ospecificerat 

material, tillverkning

32990
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Agronomers och lantbrukekonomers rådgivning till 

lantbrukare

74900

Aikidoklubbar93120

Airbags, detaljhandel45320

Airbags, till bilar, tillverkning29320

Aircondition, bilar, installation45203

Aircondition, bilar, reparation och service45203

Aircondition, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel

45310

Aircondition, motorfordon, tillverkning28250

Akrobater, fristående90010

Aktiefondsverksamhet64301

Aktiehandel, för annans räkning (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Aktieklubbar94990

Aktier, förvaltning, för annans räkning66190

Aktier, handel och förvaltning med, för en begränsad 

och sluten krets av ägare

64993

Aktier, handel, för annans räkning (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Aktier, tryckning18122

Aktiesparklubbar94990

Aktieägarföreningar94990

Aktiviteter hos gasmäklare eller gasagenter som 

agerar mellanhand vid försäljning av gas via 

gasdistributionssystem som drivs av andra

35230

Aktiviteter hos mäklare eller agenter som agerar 

mellanhand vid försäljning av elektricitet via 

kraftförsörjningssystem som drivs av andra

35140

Aktuarietjänster66290

Akupressur86909

Akupunkturverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar 

m.fl.), ej veterinärverksamhet

01620

Akupunkturverksamhet, människor86909

Akupunkturverksamhet, sällskapsdjur, hundar, katter 

m.fl. (ej veterinärverksamhet)

96090

Akustikisolering43390

Akustikplattor, butikshandel47521

Akustikplattor, partihandel46731

Akustikplattor, provisionshandel till företag46130

Akustikplattor, tillverkning23650

Akvariefiskar och tillbehör, butikshandel47762

Akvariefiskar och tillbehör, partihandel46230

Akvariefiskar och tillbehör, provisionshandel till företag46110

Akvariefiskodlingar i saltvatten03210

Akvariefiskodlingar i sötvatten03220

Akvarier (ej anläggning), tillverkning23190

Akvarier, butikshandel47762

Akvarier, provisionshandel till företag46150

Akvarier, uthyrning och skötsel av, till företag77290

Akvarium, verksamhet vid91020

Akvedukter, anläggning av42910

Album, butikshandel47789

Album, partihandel46499

Album, provisionshandel till företag46180

Album, tillverkning17230

Alkalimetaller, tillverkning20130

Alkhydhartser, tillverkning20160

Alkoholer, drycker och viner, partihandel46340

Alkoholer, drycker, provisionshandel till företag46170

Alkoholer, ej drycker,  provisionshandel till företag46120

Alkoholer, ej drycker, partihandel46750

Alkoholer, ej drycker, tillverkning20140

Alkoholhaltiga drycker framställning genom destillering11010

Alkoholhaltiga drycker och viner, partihandel46340

Alkoholhaltiga drycker och viner, systembolagets 

butiker eller taxfreebutiker

47250

Alkoholhaltiga drycker, provisionshandel till företag46170

Alkoholmissbruk, barn och ungdomar, vård, på 

vårdhem, sjukhem och behandlingshem

87202

Alkoholmissbruk, sluten specialiserad somatisk 

(kropps) sjukvård, på sjukhus och lasarett

86102

Alkoholmissbruk, vuxna, vård, på vårdhem, sjukhem 

och behandlingshem

87203

Alkoholmätare, partihandel46691

Alkoholmätare, tillverkning26510

Alkoholsjukvård på sjukhus86102

Alkolås, för motorfordon, tillverkning29320

Allergiföreningar94990

Allergisanering81290

Allmänmedicinska mottagningar inom primärvården86211

Allmänna administrativa stödtjänster av den offentliga 

sektorn, t.ex. personalförvaltning samt bevakning av 

den statliga förvaltningens ekonomi, effektivitet m.m. 

(ej av privata företag)

84115

Allmänpraktiserande läkarverksamhet ej inom 

primärvården

86212

Allmänpraktiserande läkarverksamhet inom 

primärvården

86211

Allmäntandvård för barn och ungdomar, 0-19 år86230

Allmäntandvård vuxna86230

Allservice=hantverksarbeten, allt inom vaktmästeri och 

fastighetsservice

81100

Allservice=hantverkshjälp, allt inom 

byggnadssnickeriarbeten

43320

Almanackor och kalendrar, utgivning58190

Almanackor, partihandel46499

Almanackor, provisionshandel till företag46180

Almanackor, tryckning18122

Alternativ medicin, bota sjukdomar, för människor86909

Alternativ medicin, för kroppsligt och själsligt 

välbefinnande, för människor

96040

Alternativ medicinsk behandling som akupunktur, 

zonterapi och homeopatverksamhet, för människor

86909

Alternativ medicinsk behandling, husdjur (hästar, kor, 

grisar m.fl.), ej veterinärverksamhet

01620

Alternativ medicinsk behandling, sällskapsdjur, 

hundar, katter m.fl. (ej veterinärverksamhet)

96090

Aluminatcement, tillverkning23510

Aluminium, framställning24420

Aluminiumlegeringar, framställning24420

Aluminiumoxid, tillverkning24420

Amatörteaterns riksförbund94990

Ambassader, svenska i utlandet84210

Ambassader, utländska i Sverige99000
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Ambulanser (3,5 ton eller större), partihandel och 

provisionshandel

45191

Ambulanser (under 3,5 ton), partihandel och 

provisionshandel

45110

Ambulanser, 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Ambulanser, under 3,5 ton, tillverkning29101

Ambulanstransporter, djur75000

Ambulanstransporter, människor (alla slags 

transportmedel inkl. flygplan)

86902

Ambulerande handel, ej livsmedel, ej auktionshandel 

eller provisionshandel

47993

Ambulerande, korvförsäljning56100

Amfibiefordon, tillverkning (ej militära fordon)29101

Ammoniak, partihandel46750

Ammoniak, provisionshandel till företag46120

Ammoniak, tillverkning20150

Ammoniumkarbonater, partihandel46750

Ammoniumkarbonater, provisionshandel till företag46120

Ammoniumkarbonater, tillverkning20150

Ammoniumklorider, partihandel46750

Ammoniumklorider, provisionshandel till företag46120

Ammoniumklorider, tillverkning20150

Ammoniumnitrater, partihandel46750

Ammoniumnitrater, provisionshandel till företag46120

Ammoniumnitrater, tillverkning20150

Ammunition, för jaktvapen och sportvapen, 

butikshandel

47789

Ammunition, för jaktvapen och sportvapen, partihandel46699

Ammunition, provisionshandel till företag46141

Ammunition, tillverkning25400

Ammunitionshylsor, partihandel46699

Ammunitionshylsor, provisionshandel till företag46141

Ammunitionshylsor, tillverkning25999

Amperemeter, tillverkning26510

Andningsapparater, installation av egentillverkade32501

Andningsapparater, installation av ej egentillverkade, ej 

i samband med handel

33200

Andningsapparater, partihandel46460

Andningsapparater, reparation och service av 

egentillverkade

32501

Andningsapparater, reparation och service av ej 

egentillverkade

33130

Andningsapparater, tillverkning32501

Andningsskydd, tillverkning (ej gasmasker)32990

Andra specialfotograferingstjänster som fotografering 

för medicinska och biologiska ändamål

74203

Andra stödtjänster till försäkringsverksamhet, utom 

finansförmedling, skadereglering, försäkringsförmedling

66290

Andrahandsbutiker, ej antikviteter och böcker47792

Anhörig vårdare, till person med funktionsnedsättning88102

Anhörig vårdare, till äldre88101

Anhörigföreningar94990

Anilin, partihandel46750

Anilinpennor, tillverkning32990

Animaliska fetter och oljor, ätbara, partihandel46330

Animation, animering av tecknad film, inspelade 

TV-program

59120

Ankare, metall, till båtar, tillverkning (även av rostfritt 

stål)

25999

Ankarspel, tillverkning28220

Ankor, uppfödning ej för äggproduktion (för försäljning)01472

Ankor, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning)01471

Anläggning av antenner och sändningstorn42220

Anläggning av avloppssystem inklusive reparation42210

Anläggning av betonggolv och betongplattor i 

inomhusanläggningar för sport och rekreation

41200

Anläggning av fjärrnät och lokala nät samt kraftnät för 

el och telekommunikation, utomhus

42220

Anläggning av förbindelsebanor och hangarplattor för 

flygfält

42110

Anläggning av lastbryggor och lastkajer43999

Anläggning av lekparker, enbart anläggning av 

gräsmattor

81300

Anläggning av lekparker, enbart markarbeten43120

Anläggning av lekparker, enbart uppsättning av 

inhägnader och staket

43290

Anläggning av lekparker, totalentreprenad42990

Anläggning av lekparker, uppsättning och montering av 

lekutrustning, t.ex. gungor, karuseller m.m.

42990

Anläggning av takrännor, hängrännor, stuprännor av 

plåt

43911

Anläggning av tillfälliga drivningsvägar02200

Anläggning och underhåll av marinor, vågbrytare, pirar, 

dockor och fördämningar

42910

Anläggningsarbeten avseende kylutrustning eller 

frysutrustning för bostäder (ej kylskåp och frysskåp)

43223

Anläggningsarbeten för el och telekommunikation42220

Anläggningsarbeten för linbanor av olika slag, inklusive 

sådana med korgar som balanserar varandra

42120

Anläggningsarbeten och underhållsarbeten för gruvdrift  

t.ex. pålastningsstationer, avlastningsstationer, 

uppfordringsschakt, tackjärnsgjuterier, masugnar och 

koksugnar

42990

Anläggningsarbeten vatten och avlopp (utomhus)42210

Anläggningsentreprenadverksamhet, markarbeten och 

schaktningsarbeten

43120

Anläggningsverksamhet, näringsidkare utan anställda 

(uthyrning av sig själv som grävmaskinförare, med 

maskin)

43991

Anläggningsverksamhet, näringsidkare utan anställda 

(uthyrning av sig själv som kranförare, med kran)

43991

Annan landtransport av passagerare med häst och 

vagn

49390

Annonsbyråer73120

Annonser, förmedling, på uppdrag73120

Annonsförmedling, internet, på uppdrag (i kommission)73120

Annonsförsäljning, på internet,  ej på uppdrag, ej i 

kommission

63110

Annonsförsäljning, på uppdrag73120

Annonsmottagning för dagstidningar58131

Annonsmottagning, för annonstidningar, som 

utkommer 4 eller fler gånger i veckan

58132

Annonspelare, uppförande av43290

Annonsplatser, försäljning av i kommission73120
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Annonsplatser, på internet, försäljning och förmedling, 

ej på uppdrag, ej i kommission

63110

Annonstidningsutgivning, tryckta och elektroniska, 

som utkommer 4 eller fler gånger i veckan

58132

Annonsutformning73111

Anrikning (samt sintring), järnmalm07100

Anrikning av uranmalm och toriummalm20130

Ansiktsbehandlingar, skönhetsvård96022

Ansiktslyftning, av läkare, ej på sjukhus86222

Ansiktsmassage96022

Ansiktsmålning (ej make up)  t.ex. vid olika 

evenemang

96090

Ansiktsmålning i samband med make up96022

Ansiktsservetter, papper, butikshandel47750

Ansiktsservetter, papper, partihandel46499

Ansiktsservetter, papper, provisionshandel till företag46180

Ansiktsservetter, papper, tillverkning17220

Ansjovis, butikshandel47230

Ansjovis, partihandel46380

Ansjovis, provisionshandel till företag46170

Ansjovis, tillverkning10200

Anslagstavlor, partihandel46492

Anslagstavlor, tillverkning28230

Anslagstavlor, uppsättning43320

Antenner, butikshandel47430

Antenner, installation och reparation43210

Antenner, partihandel46432

Antenner, provisionshandel till företag46150

Antenner, tillverkning26300

Antibiotika, partihandel46460

Antibiotika, provisionshandel till företag46180

Antibiotika, tillverkning21100

Antibiotikabas, tillverkning21100

Antikvariat (begagnade böcker), butikshandel47791

Antikviteter och konst, partihandel46499

Antikviteter, (konservatorsarbete), reparation av90030

Antikviteter, butikshandel47791

Antikviteter, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner (internethandel, webbutik)

47919

Används ej, svensk lag kräver servering av mat i 

samband med alkholservering

56300

Apatit, brytning08910

AP-fonder84300

Apoteksartiklar, butikshandel47730

Apoteksartiklar, detaljhandel på internet, 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Apoteksartiklar, partihandel46460

Apoteksartiklar, provisionshandel till företag46180

Apotekshandel, butikshandel47730

Apoteksvågar, partihandel46691

Apoteksvågar, provisionshandel till företag46141

Apoteksvågar, tillverkning26510

Apparater för blodtrycksmätning, tillverkning32501

Apparater för simultantolkning, tillverkning26300

Apparater för test av kommunikationssignaler, 

tillverkning

26300

Apparater, utan skötare, för produktionsändamål, 

uthyrning

77390

Apparater, utan skötare, produktionsändamål, leasing 

finansiell

64910

Apparatskåp, avsedda att användas som elektriska 

manöverorgan och kopplingsorgan, tillverkning

27120

Apparatskåp, montage av43320

Appretering, garn och vävnad, av ej egentillverkade 

varor

13300

Appreturmedel, till kläder och textilier, tillverkning20590

Arbetarinstitut85593

Arbetarlokaler/personallokaler, partihandel46731

Arbetarlokaler/personallokaler, trä, tillverkning16231

Arbetsbord till kök, tillverkning31021

Arbetsbänkar till kök, för fast montering, tillverkning31022

Arbetsförmedlingsverksamhet (ej personliga 

teateragenter och artistagenter)

78100

Arbetsgivarorganisationer94112

Arbetshandskar av läder eller konstläder, tillverkning32990

Arbetskläder, butikshandel47711

Arbetskläder, skyddskläder  och överdragskläder, 

textil, tillverkning (ej brandskyddskläder)

14120

Arbetskläder, skyddskläder, provisionshandel till 

företag

46160

Arbetskläder, uthyrning, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Arbetskläder/skyddskläder, partihandel46420

Arbetskollektiv för vuxna missbrukare87203

Arbetskraftsrekrytering, uppdrag78100

Arbetskraftsuthyrning (temporärt) av företag med 

anställda (ej avbytarverksamhet till lantbruk)

78200

Arbetslöshetskassor84300

Arbetsmarknadsprogram, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84133

Arbetsmarknadsutbildning, utbildning som ges till 

personer av arbetsmarknadsskäl

85591

Arbetsmiljöutbildning, personalutbildning85594

Arbetsmiljöverket84112

Arbetsplattformar, betong, uppförande43999

Arbetsprövning88993

Arbetstagarorganisationer94200

Arbetsterapiverksamhet86905

Arbetsträning88993

Arborrning, fräsning, skavning, hyvling, läppning, 

driftning, planing, sågning, slipning, svetsning, 

skarvning, metall, ej i samband med tillverkning av 

metallvaror

25620

Arkeologiska fynd/forngravar, utgrävningar91030

Arkitektverksamhet, landskap71110

Arkitektverksamhet, samhällsplanering71110

Arkitektverksamhet, trädgård, för landskapsplanering 

och stadsplanering

71110

Arkitektverksamhet, uppdrag, ej 

inredningsarkitektverksamhet

71110

Arkivdepåer91012

Arkivverksamhet91012

Armband, ädla metaller, tillverkning32120

Armbandsur, butikshandel47771



SNI2007 Uppslagstext sid 7UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Armbandsur, oädel metall, tillverkning26520

Armbandsur, partihandel46480

Armbandsur, provisionshandel till företag46180

Armborst, butikshandel47789

Armborst, för sportändamål, tillverkning32300

Armborst, partihandel46491

Arméförsvar84221

Armeringsjärn, framställning24100

Armeringsjärn, partihandel46741

Armeringsmattor, glasfiber, tillverkning23140

Armeringsplattor, partihandel46741

Armstöd, till kontorsstolar och butiksstolar, tillverkning31011

Armstöd, till köksstolar, tillverkning31021

Armstöd, till sovrumsstolar och vardagsrumsstolar, 

tillverkning

31090

Armstöd, till säten för bilar, tillverkning29320

Armstöd, till säten för fartyg, tillverkning30110

Armstöd, till säten för luftfartyg, tillverkning30300

Armstöd, till säten för rälsfordon, tillverkning30200

Armstöd, till trädgårdsmöbler, tillverkning31090

Aromamassage, människor96040

Aromaterapi96040

Arrangerande av sammankomster och kongresser med 

vetenskaplig eller kulturell inriktning

82300

Arrangerande av sammankomster, seminarier och 

kongresser

82300

Arrangör av golftävlingar, på uppdrag93199

Arrendering av jordbruk01500

Arsenikimpregnering, trävaror16103

Arseniksulfider, brytning08910

Arseniksyror, partihandel46750

Arseniksyror, tillverkning20130

Artilleripjäser, partihandel46699

Artilleripjäser, provisionshandel till företag46141

Artilleripjäser, tillverkning25400

Artister, fristående90010

Artistförmedlingar, ej personliga agenter78100

Artistförmedlingsverksamhet, personliga agenter74900

Artistverksamhet, fristående90010

Asbest, brytning08990

Asbestcementvaror, tillverkning23650

Asbestfibrer, tillverkning23999

Asbestprodukter, tillverkning23999

Asbestsanering, byggnader39000

Asfalt, framställning, genom destillation av bergoljor19200

Asfalt, partihandel46731

Asfaltering42110

Asfaltit, brytning08990

Asfaltsfräsning42110

Asfaltsläggning42110

Asfaltsläggningsmaskiner, partihandel46630

Asfaltsläggningsmaskiner, tillverkning28920

Asfaltsten, brytning08990

Asfaltstjärpapp, tillverkning23999

Asfaltsvaror, tillverkning23999

Asfaltsverk, framställning av vägasfalt23999

Asfalttjära, partihandel46731

Asfalttjära, tillverkning, (stenkolstjära med inblandning 

av asfalt)

19100

Asfalttjärpapp, partihandel46731

Aska från avfallsförbränning för bortförande38210

Askar, lådor av kork, rotting o.d., tillverkning16293

Askar, lådor och skrin av trä, för smycken, partihandel46499

Askar, lättmetall, tillverkning25920

Askar, pappersaskar, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Askar, plast, för hushållsbruk, partihandel46499

Askar, plastaskar, för industriellt bruk, partihandel46762

Askar, plastaskar, tillverkning22220

Askar, trä, förpackning, tillverkning16240

Askar, träaskar, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Askar, träaskar, ej förpackning, tillverkning16292

Askar, träaskar, trälådor och träskrin, för smycken, 

tillverkning

16292

Askar, wellpappaskar och wellpapplådor, tillverkning17211

Assietter, pappersassietter, tillverkning17220

Astrologisk verksamhet96090

Ateljéer för reklamfoto74202

ATG, (AB trav och galopp)92000

Atlaser, tryckning18122

Atlaser, tryckta och elektroniska, utgivning58110

Atomavfall, bearbetning38220

Atomvärmeverk35300

Audionomverksamhet86909

Audioutrustning, industriell, sjukhus, partihandel46699

Audiovisuella hjälpmedel, framställning av, uppdrag74102

Auktionsförrättare, egna företagare82990

Auktionshandel i butik47793

Auktionshandel, (ej exekutiv), uppdrag82990

Auktionshandel, detaljhandel (ej på internet eller i 

butik)

47994

Auktionshandel, lastbilar, bussar, specialfordon 3,5 

ton eller större

45191

Auktionshandel, motorcyklar, mopeder och skotrar 

med hjul

45400

Auktionshandel, personbilar45110

Auktionshandel, till företag, fisk46170

Aupair förmedling78100

Automater, (varuautomater o.d.), uthyrning77390

Automathandel, livsmedel och övriga varor (ej 

färdiglagade maträtter för omedelbar konsumtion)

47999

Avbytarverksamhet (djurskötsel)01620

Avbytarverksamhet, lantbruk ej djurskötsel01610

Avelsarbete, på uppdrag01620

Avelssvin, uppfödning01461

Avfall, icke miljöfarligt, deponering38210

Avfall, icke miljöfarligt, insamling38110

Avfall, icke miljöfarligt, kompostering i 

bortskaffningssyfte

38210

Avfall, icke miljöfarligt, rötning38210

Avfall, metall, provisionshandel till företag46120

Avfall, miljöfarligt, destruktion38220

Avfall, miljöfarligt, insamling38120

Avfall, miljöfarligt, mellanlagring38120

Avfall, miljöfarligt, mottagning38120

Avfall, miljöfarligt, omlastning38120
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Avfall, papper, provisionshandel till företag46180

Avfallsbehandling i form av kompostering av växter i 

bortskaffningssyfte och med tillhörande biprodukt 

(kompost)

38210

Avfallsförbränning av icke miljöfarligt avfall, ej för 

energialstring

38210

Avfallshantering, soptipp38210

Avfallshantering, övrig38210

Avfallskvarnar, egentillverkade, reparation, (ej för 

hushåll)

28990

Avfallskvarnar, ej egentillverkade, reparation, (ej för 

hushåll)

33120

Avfallskvarnar, ej för hushållsbruk, butikshandel47522

Avfallskvarnar, elektriska för hushållsbruk, 

butikshandel

47540

Avfallskvarnar, elektriska för hushållsbruk, storkök och 

restaurang, tillverkning

27510

Avfallskvarnar, partihandel46699

Avfallskvarnar, provisionshandel till företag46141

Avfallskvarnar, tillverkning, (ej för hushåll)28990

Avfettningsmedel, tillverkning20140

Avfuktare, ej egentillverkade, ej för hushåll, installation, 

ej i samband med handel

33200

Avfuktare, ej för hushåll, ej egentillverkade, reparation33120

Avfuktare, ej för hushåll, partihandel46699

Avfuktare, för hushåll, ej egentillverkade, reparation95220

Avfuktare, för hushåll, provisionshandel till företag46150

Avfuktare, för hushåll, tillverkning27510

Avfuktare, provisionshandel till företag46141

Avfuktare, utom för hushåll, egentillverkade, installation28250

Avfuktare, utom för hushåll, egentillverkade, reparation28250

Avfuktare, utom för hushåll, tillverkning28250

Avfuktning av byggnader43999

Avgasrör, motorfordon, tillverkning29320

Avgradning, blästring, trumling, polering och rengöring 

av metall, på uppdrag

25610

Avlackering, metall25610

Avloppsbrunnar, partihandel46731

Avloppsledningar, i byggnad, installation, reparation 

och underhåll

43221

Avloppsreningsverksamhet37000

Avloppsrensning37000

Avloppssystem, underhåll och rengöring37000

Avloppssystemarbeten, rördragning i byggnad43221

Avloppssystemarbeten, rördragning i gata/mark42210

Avläsning, elmätare82990

Avläsning, gasmätare82990

Avläsning, vattenmätare82990

Avläsning, värmemätare82990

Avlösarservice för person med funktionsnedsättning88102

Avståndsmätare (optiska), tillverkning26700

Avvattning, grundvatten42910

Axlar, bilar, detaljhandel45320

Axlar, bilar, partihandel och provisionshandel45310

Axlar, rälsfordon, tillverkning30200
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Babassuoljor, tillverkning10410

Babykläder, butikshandel (ej av päls eller badkläder 

och träningsdräkter av trikå)

47714

Babykläder, partihandel46420

Babykläder, provisionshandel till företag46160

Babykläder, tillverkning14190

Babymassage96040

Babypassning88910

Babysim85510

Babysimulatorer uthyrning till företag77290

Babysimulatorer uthyrning till hushåll77290

Babysitter, tillverkning31090

Backspeglar till mopeder, motorcyklar och skotrar 

med hjul, handel, montering, reparation och service

45400

Backspeglar till vattenskotrar, partihandel46491

Backspeglar, bilar och bussar, montering, service och 

reparation

45202

Backspeglar, taktorer, entreprenadmaskiner, 

reparation

33120

Backspeglar, till motorfordon (ej mopeder, 

motorcyklar, skotrar med hjul och vattenskotrar), 

partihandel och provisionshandel

45310

Bacon, partihandel46320

Bacon, provisionshandel till företag46170

Bacon, tillverkning10130

Bad, (simbassänger) inomhus och utomhus, drift av93119

Badbassänger uppblåsbara för barn, tillverkning32300

Badbryggor och  båtbryggor, partihandel46699

Badbryggor och båtbryggor, butikshandel47521

Badbryggor och båtbryggor, partihandel46699

Badbryggor och båtbryggor, uppförande av, ej 

egentillverkade

42910

Badbyxor, butikshandel47641

Badbyxor, partihandel46420

Badbyxor, provisionshandel till företag46160

Badbyxor, tillverkning14190

Baddräkter, bikinis, butikshandel47641

Baddräkter, bikinis, partihandel46420

Baddräkter, bikinis, provisionshandel till företag46160

Baddräkter, bikinis, tillverkning14190

Badkar, butikshandel47522

Badkar, keramiska, tillverkning23420

Badkar, metall, tillverkning (även av rostfritt stål)25991

Badkar, partihandel46732

Badkar, plastbadkar, tillverkning22230

Badkar, provisionshandel till företag46150

Badkläder, butikshandel47641

Badkläder, partihandel46420

Badkläder, provisionshandel till företag46160

Badmintonförbund93199

Badmintonklubbar/badmintonföreningar93120

Badmössor, gummi, tillverkning22190

Badpreparat, partihandel46450

Badpreparat, provisionshandel till företag46180

Badpreparat, tillverkning20420

Badringar, tillverkning32300

Badrockar, damer, tillverkning14140

Badrockar, flickor, tillverkning14140

Badrockar, herrar, tillverkning14140

Badrockar, partihandel46420

Badrockar, pojkar, tillverkning14140

Badrockar, provisionshandel till företag46160

Badrum, golvläggningsarbeten och 

väggbeläggningsarbeten

43330

Badrum, rörarbeten och sanitetsarbeten43221

Badrumsinredningar, badkar, handfat, toaletter m.m., 

partihandel

46732

Badrumsinredningar, badkar, handfat, toaletter, 

butikshandel

47522

Badrumsinredningar, möbler, partihandel46470

Badrumsinredningar, provisionshandel till företag46150

Badrumsmöbler, partihandel, möbelhandel46470

Badrumsmöbler, provisionshandel till företag46150

Badrumsmöbler, tillverkning31090

Badrumsrenovering, golvläggning och väggbeläggning43330

Badrumsrenovering, rörarbeten och sanitetsarbeten43221

Badrumsskåp, tillverkning31090

Badrumsvågar, elektriska, partihandel46431

Badrumsvågar, personvågar, egentillverkade, 

reparation

28290

Badrumsvågar, personvågar, ej egentillverkade, 

reparation

95220

Badrumsvågar, personvågar, elektriska, partihandel46431

Badrumsvågar, personvågar, tillverkning28290

Badrumsvågar, provisionshandel till företag46150

Badsalter, fotsalter, tillverkning20420

Badtunnor med ett ytterhölje av trä, oavsett material på 

innertunnan, tillverkning

16240

Badtunnor, metall, för sport och fritid, tillverkning32300

Badtunnor, plast, för sport och fritid, tillverkning32300

Bagage, passagerar, på-lastning och avlastning, ej 

hamn

52249

Bagage, passagerare, pålastning och avlastning, hamn52241

Bagagevagnar, partihandel46699

Bagagevagnar, reparation av egentillverkade30990

Bagagevagnar, reparation ej egentillverkade33170

Bagagevagnar, tillverkning30990

Bageriindustrimaskiner, egentillverkade, reparation28930

Bageriindustrimaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Bageriindustrimaskiner, partihandel46699

Bageriindustrimaskiner, provisionshandel till företag46141

Bageriindustrimaskiner, tillverkning28930

Bageriindustrimaskiner, uthyrning77390

Bagerikurser, personalutbildning85594

Bageriugnar, partihandel46699

Bageriugnar, provisionshandel till företag46141

Bageriugnar, reparation av egentillverkade28930

Bageriugnar, reparation av ej egentillverkade33120

Bageriugnar, tillverkning28930

Bagerivaror och konditorivaror, butikshandel47241

Bagerivaror och konditorivaror, partihandel46360

Bagerivaror/konditorivaror, provisionshandel till företag46170

Bageriverksamhet, industriell tillverkning av kex och 

konserverade bakverk

10722

Bageriverksamhet, industriell tillverkning av 

knäckebröd

10721
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Bageriverksamhet, industriell tillverkning av mjukt 

matbröd och färska bakverk (ej enbart jäsning och 

gräddning av inköpt färdigblandad deg i butik)

10710

Bajonetter, huggare, sablar, svärd och värjor, 

butikshandel

47789

Bajonetter, huggare, sablar, svärd och värjor, 

partihandel

46699

Bajonetter, reparation av egentillverkade25710

Bajonetter, reparation av ej egentillverkade33110

Bajonetter, tillverkning25710

Bake off, enbart jäsning och gräddning av bröd, av 

inköpt deg eller förbakad deg

47241

Bake off, enbart jäsning och gräddning av bröd, av 

inköpt deg eller förbakad deg, i butik med brett 

sortiment

47112

Bake off, enbart jäsning och gräddning av bröd, av 

inköpt deg eller förbakad deg, i varuhus eller på 

stormarknad

47111

Bakelitmassa, partihandel46769

Bakelitmassa, provisionshandel till företag46120

Bakelitmassa, tillverkning20160

Bakelser, tillverkning10710

Bakning i butik, degblandning, jäsning och gräddning 

(ej bake off)

10710

Bakpulver, beredda, framställning10890

Bakpulver, partihandel46380

Bakpulver, provisionshandel till företag46170

Bakteriologiskt analysarbete86901

Bakugnar, ej elektriska, industri, tillverkning28930

Bakugnar, industri, partihandel46699

Bakugnar, provisionshandel till företag46141

Bakverk, partihandel46360

Balanseringsapparater och provbänkar, tillverkning28990

Balettföreställningar, produktion av90020

Balettskoleundervisning, gymnasial85321

Balkonger, inglasning (ej egentillverkade)43342

Balkonger, tillverkning, (ej på byggnadsplats)25120

Balkongräcken, metall, tillverkning25120

Ballongäventyr, ballongflygning51102

Balpressar o avfallskomprimatorer för komprimering av 

olika typer av avfall, tillverkning

28990

Banarbeten, spårläggning för järnväg och tunnelbana42120

Band, aluminiumband, framställning24420

Band, bly, zink, tenn, framställning24430

Band, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Band, kallvalsad, järn och stål, tillverkning24320

Band, kopparband, framställning24440

Band, kromband, framställning24450

Band, ljudband, inspelade, utgivning (ej tidningar och 

böcker, andra än musikböcker)

59200

Band, ljudband, oinspelade, tillverkning26800

Band, manganband, framställning24450

Band, metall, partihandel46720

Band, metall, provisionshandel till företag46120

Band, nickelband, framställning24450

Band, plasthalvfabrikat, partihandel46769

Band, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Band, varmvalsade, järn och stål, framställning24100

Band, vävda, partihandel46410

Band, vävda, textilmaterial, tillverkning13960

Band, ädla metaller, framställning24410

Bandage, medicinsk impregnerad, tillverkning21200

Bandage, partihandel46460

Bandage, provisionshandel till företag46180

Banderoller, butikshandel47789

Bandinspelning, ljudupptagning och utgivning, ej 

kopiering

59200

Bandjärn, partihandel46720

Bandjärn, tillverkning24320

Bandkantning av ej egentillverkade textilier13300

Bandspelare, butikshandel47430

Bandspelare, partihandel46432

Bandspelare, provisionshandel till företag46150

Bandspelare, tillverkning26400

Bandtraktorer, egentillverkade, reparation28920

Bandtraktorer, ej egentillverkade, reparation33120

Bandtraktorer, partihandel46630

Bandtraktorer, tillverkning28920

Bandyklubbor, partihandel46491

Bandyklubbor, provisionshandel till företag46180

Bandyklubbor, tillverkning32300

Bangolfbanor, drift av93112

Bangolfklubbar93112

Bankaktiebolag64190

Bankautomater, reparation95110

Bankautomater, tillverkning26200

Bankfack, montering av, ej i samband med försäljning43999

Bankgiroverksamhet66190

Bankverksamhet, annan än Riksbanken64190

Bantningspreparat, partihandel (även internethandel till 

företag)

46380

Bantningspreparat, tillverkning10860

Bantningsrådgivning96040

Baptistförsamlingar94910

Baracker, bostadsbaracker, ej mobila, ägda av 

företaget, uthyrning

68201

Baracker, ej mobila, förvaltning av, uppdrag68320

Baracker, mobila, uthyrning77390

Barista utbildning, kompetensutveckling av personal85594

Barista utbildning, till privatpersoner85599

Barkmaskiner, ej motordrivna handverktyg, tillverkning28490

Barkmaskiner, motordrivna handverktyg, 

egentillverkade, reparation

28240

Barkmaskiner, motordrivna handverktyg, ej 

egentillverkade, reparation

33120

Barkmaskiner, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Barkmaskiner, partihandel46620

Barkmaskiner, provisionshandel till företag46141

Barkmull, tillverkning20150

Barkning i samband med skogsavverkning02200

Barnartiklar, barnvagnar, butikshandel47789

Barnartiklar, barnvagnar, partihandel46499

Barnartiklar, kläder, butikshandel47714

Barnartiklar, kläder, partihandel46420

Barnartiklar, leksaker, butikshandel47650

Barnartiklar, leksaker, partihandel46499
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Barnavårdsartiklar, butikshandel47750

Barnavårdsartiklar, partihandel46450

Barnavårdsartiklar, provisionshandel till företag46180

Barnavårdscentral86903

Barnbilstolar, tillverkning29320

Barncyklar, provisionshandel till företag46180

Barncyklar, trehjulingar, tillverkning32400

Barndaghem (barnomsorg, ej familjedaghem)85100

Barnensdagsföreningar94990

Barnkläder, butikshandel (ej av päls eller badkläder 

och träningsdräkter av trikå)

47714

Barnkläder, internethandel till hushåll och 

privatpersoner andra än träningsoveraller, skiddräkter, 

baddräkter och badbyxor av trikå

47912

Barnkläder, partihandel46420

Barnkläder, provisionshandel till företag46160

Barnkolonier93290

Barnmat, partihandel (även internethandel till företag)46380

Barnmat, provisionshandel till företag46170

Barnmat, tillverkning10860

Barnmedicinsk och ungdomsmedicinsk vård på 

sjukhus

86102

Barnmorskeverksamhet/mödravård (ej 

förlossningsverksamhet)

86903

Barnpassning88910

Barnstolar (ej till cyklar, bilar), tillverkning31090

Barnstolar till cyklar, tillverkning30920

Barnvagnar, barnvagnssitsar, butikshandel47789

Barnvagnar, barnvagnssitsar, partihandel46499

Barnvagnar, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Barnvagnar, provisionshandel till företag46180

Barnvagnar, uthyrning till hushåll77290

Barnvagnar/barnvagnssitsar, tillverkning30920

Barnvaktstjänster88910

Barometrar, partihandel46691

Barometrar, provisionshandel till företag46141

Barometrar, tillverkning26510

Baseballklubbar93120

Baskemikalier, oorganiska, tillverkning20130

Basketbollsförbund93199

Basketföreningar93120

Basplaster, framställning20160

Basplaster, partihandel46769

Basplaster, provisionshandel till företag46120

Bastuaggregat, butikshandel47522

Bastubad och ångbad96040

Bastur och utrustning, butikshandel47522

Basvägsröjning02200

Battericontainrar, delar till elektriska ackumulatorer, 

tillverkning

27200

Batterier, bilar och bussar, laddning av45203

Batterier, för hushållsbruk, partihandel46434

Batteriladdare, egentillverkade reparation27900

Batteriladdare, ej egentillverkade reparation33140

Batteriladdare, tillverkning27900

Batterilock, tillverkning27200

Batteriseparatorer, tillverkning27200

Baxning, industri (flyttning av maskiner)52219

Bearbetning (tvättning, smältning, malning) av 

plastavfall eller gummiavfall till granulat

38320

Bearbetning av använd matlagningsoljor och fetter till 

returråvara

38320

Bearbetning av högradioaktivt avfall38220

Bearbetning av kärnavfall38220

Bearbetning av köksavfall, dryckesavfall och 

tobaksavfall och restsubstanser från livsmedel till 

returråvara

38320

Bearbetning av salt till livsmedelskvalitet, t.ex. jodsalt10840

Bearbetning av slaktavfall för att framställa djurfoder till 

husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.)

10910

Bearbetning av slaktavfall för att framställa djurfoder till 

sällskapsdjur (hundar, katter, m.fl.)

10920

Bearbetning av utsäde för frukter01640

Bearbetning av utsäde för grönsaker01640

Bearbetning av utsäde för spannmål01640

Beck (vegetabiliskt), partihandel46750

Beck (vegetabiliskt), provisionshandel till företag46120

Beck (vegetabiliskt), tillverkning19100

Beck och beckkoks, framställning19100

Bed and breakfast55202

Bedömning och reglering av försäkringsfordringar66210

Befattningsutbildning samt fortbildning och 

vidareutbildning av anställda, betald av arbetsgivaren

85594

Befraktningskontroll52290

Begagnade varor (ej antikviteter,  böcker eller 

motorfordon), butikshandel

47792

Begravning av djur96030

Begravningsbyråer96030

Begravningsförening96030

Begravningsförrättning eller jordfästningsförrättning, 

borgerlig

96030

Begravningsförrättning eller jordfästningsförrättning, 

religiös

94910

Begravningskassor65300

Begravningstjänster som transport av de dödas 

kroppar

96030

Behandling av miljöfarligt specialavfall38220

Behandling och bortskaffande av giftiga levande eller 

döda djur och annat förorenat avfall

38220

Behandling och bortskaffande av radioaktivt avfall från 

sjukhus, för avklingningslagring

38220

Behandling, bortskaffande och lagring av radioaktivt 

kärnbränsleavfall

38220

Behandlingsbad, sjukvård86905

Behandlingshem (utan läkare) för ungdomar med 

spelberoende

87202

Behandlingshem (utan läkare) för vuxna personer med 

spelberoende

87203

Behandlingshem för anorexiapatienter87100

Behandlingshem för barn och ungdomar med sociala 

problem

87901

Behandlingshem för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (sjukvård)

87201

Behandlingshem för sockerberoende87100
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Behandlingshem, - paragraf 12-hem för ungdomar på 

glid

87901

Behandlingshem, alkoholmissbrukare, barn och 

ungdomar

87202

Behandlingshem, drogmissbrukare, barn och 

ungdomar

87202

Behandlingshem, för vuxna med psykosociala problem87902

Behandlingshem, läkemedelsmissbrukare, barn och 

ungdomar

87202

Behandlingshem, missbrukare, barn och ungdomar, 

omsorg och sociala insatser med boende

87202

Behandlingshem, missbrukare, vuxna, omsorg och 

sociala insatser med boende

87203

Behandlingshem, psykosociala problem, barn och 

ungdomar

87901

Behållare, för industriellt bruk, partihandel46762

Behållare, för uppvärmning av fastigheter, installation 

och reparation

43221

Behållare, glas för förvaring och transport, tillverkning23130

Behållare, järn o stål (rymd högst 300 liter), tillverkning25910

Behållare, keramiska, för förpackning och transport, 

tillverkning

23490

Behållare, lättmetall, tillverkning25920

Behållare, metall (rymd mer än 300 liter), tillverkning25290

Behållare, pappbehållare, förvaring och transport, 

tillverkning

17219

Behållare, pappersbehållare, förvaring och transport, 

tillverkning

17219

Behållare, plastbehållare, för förvaring och transport, 

tillverkning

22220

Behållare, trä, förvaring och transport, tillverkning16240

Bekantskapsförmedlingar96090

Beklädnad av väggar med glas eller speglar43342

Beklädnadstillbehör, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Beklädnadstillbehör, ospec, textil, tillverkning14190

Beklädnadstillbehör, pälsskinn, partihandel46420

Beklädnadsvaror, partihandel46420

Beklädnadsvaror, provisionshandel till företag46160

Beklädnadsväv, partihandel46410

Beklädnadsväv, provisionshandel till företag46160

Beklädning av ugnar med eldfasta foder43999

Bekvämlighetsinrättningar96090

Bekämpning av oljeutsläpp i ytvatten, hav, sjöar och 

kustfarvatten

39000

Bekämpning av skadedjur i skogen, på uppdrag med 

hjälp av t.ex. helikoptrar

02409

Bekämpning av skogsbränder, på uppdrag med hjälp 

av t.ex. helikoptrar

02409

Bekämpningsmedel mot skadedjur, butikshandel47761

Bekämpningsmedel mot skadedjur, partihandel46750

Bekämpningsmedel mot skadedjur, tillverkning20200

Belysningsarmaturer och belysningstillbehör, (ej till 

motorfordon), butikshandel

47594

Belysningsarmaturer och tillbehör, ej för hushåll eller 

motorfordon, partihandel (även internethandel till 

företag)

46434

Belysningsarmaturer och tillbehör, för hushåll, 

partihandel

46470

Belysningsarmaturer, (ej till cyklar och motorfordon), 

provisionshandel till företag

46141

Belysningsarmaturer, tillverkning27400

Belysningsartiklar för hushållsbruk, reparation95290

Belysningsartiklar, (ej till motorfordon), butikshandel47594

Belysningsartiklar, textilmaterial, tillverkning13990

Belysningsartiklar, tillverkning27400

Belysningssystem, flygfält och hamnar, installation43210

Belysningssystem, järnvägar och vägar, installation43210

Belysningsutrustning för bilar och bussar, reparation45203

Belysningsutrustning, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Belysningsutrustning, för hushåll, partihandel46470

Belysningsutrustning, motorfordon, detaljhandel  (ej till 

motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul eller 

vattenskotrar)

45320

Belysningsutrustning, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel, även internethandel (ej till 

motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul eller 

vattenskotrar)

45310

Belysningsutrustning, till motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul, handel med

45400

Belysningsutrustningar, ej för hushåll eller 

motorfordon, partihandel

46434

Belysningsutrustningar, tillverkning27400

Bemanningsverksamhet, rekrytering och förmedling, 

på uppdrag

78100

Bemanningsverksamhet, uthyrning av personal  

(temporärt) av företag med anställda (ej 

avbytarverksamhet till lantbruk)

78200

Ben och horn obearbetat, partihandel46769

Bencement, partihandel46460

Bencement, tillverkning32501

Benkläder, partihandel46420

Benlim, partihandel46750

Benlim, tillverkning20520

Benmjöl, partihandel46210

Benmjöl, tillverkning10130

Benproteser, partihandel46460

Benproteser, tillverkning32501

Bensin, detaljhandel (bensinstation, bensinmack)47300

Bensin, framställning19200

Bensin, partihandel46710

Bensin, provisionshandel till företag46120

Bensinmätare, tillverkning26510

Benskydd, idrott, partihandel46491

Benskydd, tillverkning15200

Benvaror, tillverkning32990

Benvaxning96022

Bepansrade amfibiefordon (militärfordon), tillverkning30400

Bepansring av motorfordon, för att skydda passagerare29200

Beredda couscousrätter, industriell tillverkning (ej 

verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10850

Beredda tillsatsmedel för cement, tillverkning20590

Beredning av ris; slipat, polerat eller glaserat10612
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Beredning och paketering av sallader för 

personalmatsalar

56291

Beredning och paketering av sallader för sjukhus56292

Beredning och paketering av sallader för skolor, 

omsorgs och andra institutioner

56293

Beredning och paketering av sallader för 

transportsektorn, t.ex. flygbolag

56294

Beredning och paketering av smörgåsar för 

personalmatsalar

56291

Beredning och paketering av smörgåsar för sjukhus56292

Beredning och paketering av smörgåsar för skolor, 

omsorgs och andra institutioner

56293

Beredning och paketering av smörgåsar för 

transportsektorn, t.ex. flygbolag

56294

Beredning, textilier, av ej egentillverkade varor13300

Bergborrar, partihandel46630

Bergborrar, till handverktyg, tillverkning25730

Bergborrar, till verktygsmaskiner, tillverkning25730

Bergborrmaskiner, partihandel46630

Bergborrmaskiner, provisionshandel till företag46141

Bergborrmaskiner, reparation av egentillverkade28920

Bergborrmaskiner, reparation av ej egentillverkade33120

Bergborrmaskiner, tillverkning28920

Bergborrning43120

Bergrumssprängning/bergrumsschaktning43120

Bergsalt, brytning08930

Bergsguidning93199

Bergvärme, borrning för43999

Besiktning, järnvägsspår71200

Besiktning, slutbesiktning och godkännande, 

byggarbeten och anläggningsarbeten (byggbesiktning)

71200

Besiktningsveterinärsverksamhet75000

Beskärning av träd i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag (trädskötsel)

81300

Beskärning av träd till företag inom växtodling, på 

uppdrag (trädskötsel)

01610

Beslag (byggnadsbeslag, möbelbeslag), butikshandel47522

Beslag och liknande artiklar lämpliga för möbler, av 

oädel metall, tillverkning

25720

Beslag, partihandel46741

Besprutning av grödor, på uppdrag med hjälp av t.ex. 

helikoptrar

01610

Besprutning av skog, på uppdrag med hjälp av t.ex. 

helikoptrar

02409

Besprutning i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Besprutning på uppdrag till företag inom växtodling01610

Bessemerverk24100

Bestick, gafflar, knivar och skedar,  av oädel metall, 

plast eller trä, partihandel

46499

Bestick, gafflar, knivar och skedar, oädel metall, 

butikshandel

47593

Bestick, gafflar, knivar, skedar, trä, tillverkning16292

Bestick, knivar, gafflar, skedar av plast, tillverkning22290

Bestick, knivar, gafflar, skedar, oädel metall, 

tillverkning

25710

Bestick, ädel metall, tillverkning32120

Betalkortsverksamhet64920

Betalningsförmedling66190

Betesdammsugare, partihandel46610

Betesdammsugare, tillverkning28300

Betmassa, partihandel46210

Betmassa, tillverkning10810

Betmedel, för metaller, tillverkning20590

Betningsmedel för utsäde, partihandel46750

Betningsmedel för utsäde, tillverkning20200

Betong, ej eldfast, tillverkning23630

Betong, eldfast, tillverkning23200

Betong, fabriksblandad, tillverkning23630

Betong, partihandel46731

Betongbeläggningsmaskiner, tillverkning28920

Betongblandarbilar, tillverkning29102

Betongblandare, partihandel46630

Betongblandare, tillverkning28920

Betongborrning43999

Betonghåltagning43999

Betongmattor, partihandel46731

Betongplattformar, tillverkning23610

Betongsågning43999

Betongvaror, för byggändamål, tillverkning23610

Betongvaror, partihandel46731

Betongvaror, som statyer, basreliefer, högreliefer, 

vaser, krukor, urnor o.d., tillverkning (ej för 

byggändamål)

23690

Betäckning, husdjur, uppdrag (hästar, kor, m.fl.)01620

Bevakning av hyror på uppdrag68320

Bevakning och inkassering av immaterialrättsliga 

ersättningar inom musikområdet, t.ex. STIM-pengar

59200

Bevakningsverksamhet, ej kopplat till ett 

övervakningssystem, uppdrag

80100

Bevakningsverksamhet, kopplat till ett 

övervakningssystem, uppdrag

80200

Bevattning i parker, privata trädgårdar o.l., på uppdrag81300

Bevattning på uppdrag till företag inom växtodling01610

Bevattningssystem, anläggning av42210

Bevattningssystem, drift av för företag inom växtodling01610

Beviljande av konsumentkrediter, t.ex. SMSlån64920

Bibliotek, administration91011

Biblioteksverksamhet91011

Biblioteksverksamhet, utlåning av böcker, kartor, 

tidskrifter, filmer, skivor, band, konstverk o.d.

91011

Bidéer, keramiska, tillverkning23420

Bidéer, partihandel46732

Bijouterivaror (ej av ädla metaller eller pläterade med 

ädla metaller), tillverkning

32130

Bijouterivaror och smycken av  oädla metaller, 

butikshandel

47789

Bijouterivaror, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Bijouterivaror, förgyllda/försilvrade, tillverkning32120

Bijouterivaror, oädla metaller, tillverkning32130

Bijouterivaror, partihandel46480

Bijouterivaror, pläterade med ädla metaller, tillverkning32130

Bijouterivaror, provisionshandel till företag46180

Bijouterivaror, ädla metaller, butikshandel47772

Bijouterivaror, ädla metaller, tillverkning32120
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Bijouterivaror, överdragna med ädla metaller, 

tillverkning

32120

Bikupor, halmmaterial, tillverkning16293

Bikupor, trä, tillverkning16292

Bilar 3,5 ton eller större, lastbilar, bussar, uppställning 

för leveranskontroll

45191

Bilar, 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Bilar, allmän service och reparation45201

Bilar, leasing, finansiell64910

Bilar, person, med förare, uthyrning49320

Bilar, personbilar, auktionshandel även på internet45110

Bilar, personbilar, detaljhandel (nya och begagnade) 

även på internet

45110

Bilar, personbilar, generalagentur45110

Bilar, personbilar, partihandel även på internet45110

Bilar, personbilar, provisionshandel, även på internet45110

Bilar, personbilar, testning, för vidareförsäljning45110

Bilar, radiostyrda, butikshandel47650

Bilar, rekonditionering45201

Bilar, reparation, ej specialiserad45201

Bilar, skrotbilar, inköp och återförsäljning av bildelar 

yrkesanvändare

46771

Bilar, tvättmaskiner, cyklar o.d. mekanisk 

sammanpressning med efterföljande sortering och 

separering

38320

Bilar, under 3,5 ton, tillverkning29101

Bilbesiktning71200

Bilbogsering och vägassistans52211

Bilbälten, partihandel45310

Bilbälten, tillverkning29320

Bilbärgning52211

Bildanläggningar och ljudanläggningar för hushållsbruk, 

installation, reparation och service, ej i samband med 

handel, ej egentillverkade

95210

Bildanläggningar och ljudanläggningar för professionellt 

bruk, reparation

95120

Bildbanker/databaser, bildförmedling63910

Bildbehandling, grafisk verksamhet före tryckning18130

Bildbyråverksamhet63910

Bildelar och biltillbehör (nya), detaljhandel45320

Bildelar och biltillbehör, postorderhandel45320

Bildelar, biltillbehör, bilvårdsartiklar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Bildelar, ej elektrisk utrustning, bilsäten, motorer, 

förgasare, kolvar, kolvringar eller batterier, tillverkning

29320

Bildemontering och partihandel med direktanvändbara 

delar, t.ex. avgassystem, backspeglar, fälgar, motorer, 

navkapslar o.d.

46771

Bilder, tryckning18122

Bilder, utgivning, även online58190

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, 

butikshandel

47610

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, 

partihandel

46499

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, 

tryckta eller elektroniska, utgivning

58110

Bildförmedling63910

Bildförstärkarrör, tillverkning26110

Bildhantering, grafisk verksamhet före tryckning18130

Bildhuggeriverksamhet90030

Bildjournalistverksamhet74203

Bildkonstnärsverksamhet90030

Bildningsförbund85593

Bildomvandlarrör, tillverkning26110

Bildredigering, grafisk verksamhet före tryckning18130

Bildreportageverksamhet, frilans74203

Bildrör, partihandel46521

Bildrör, provisionshandel till företag46141

Bildrör, televisionsmottagare, tillverkning26110

Bildskärmar till datorer, tillverkning26200

Bildskärmar, reparation95110

Bildskärmskomponenter (plasma, polymer, LCD), 

tillverkning

26110

Bildsnideriverksamhet90030

Bildspelsproduktion, bilder som företaget tagit själva74203

Bildspelsproduktion, på uppdrag74102

Bildterapi86909

Bildäck, detaljhandel45320

Bildäck, partihandel45310

Bildöverföringsapparater, tillverkning26300

Bilelektriska reparationer och montering45203

Bilförmedling, personbilar45110

Bilglas, bilrutor, industriell tillverkning (ej enbart 

tillskärning på glasmästeri)

23120

Bilglas, bilrutor, montering, service och reparation45202

Bilglas, partihandel och provisionshandel45310

Bilhandel, bilförsäljning med bussar, lastbilar och 

specialfordon 3,5 ton eller större

45191

Bilhandel, bilförsäljning, personbilar45110

Biljardbollar, partihandel46499

Biljardbollar, provisionshandel till företag46180

Biljardbollar, tillverkning32400

Biljardbord, partihandel46499

Biljardbord, provisionshandel till företag46180

Biljardbord, reparation av ej egentillverkade33190

Biljardbord, tillverkning32400

Biljardföreningar/biljardsällskap93120

Biljardhall93199

Biljetter, tryckning18122

Biljettförsäljning, i samband med drift av teatrar o.d.90040

Biljettmaskiner, partihandel46660

Biljettmaskiner, tillverkning28230

Bilkarosserier och busskarosserier, partihandel och 

provisionshandel

45310

Bilkarosserier och busskarosserier, tillverkning29200

Bilklädsel (skyddsklädsel), lös, textil, tillverkning13922

Bilklädsel, detaljhandel45320

Bilklädsel, textil, partihandel och provisionshandel45310

Billacker, detaljhandel45320

Billacker, partihandel och provisionshandel45310

Billacker, tillverkning20300

Billackering, begagnade bilar och bussar45202

Billarm, installation, i samband med detaljhandel 

(försäljning)

45320

Billarm, partihandel och provisionshandel45310

Billarm, reparation95290
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Billarm, tillverkning29310

Billjudanläggningar, installation, i samband med 

handel

47430

Billotstjänster, lastbilstransport, lastning och lossning49410

Billotstjänster, lastning och lossning av gods (ej i 

hamn)

52249

Bilmotorer, partihandel och provisionshandel45310

Bilmotorer, reparation45201

Bilmotorer, till bilar på 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Bilmotorer, till bilar under 3,5 ton, tillverkning29101

Bilparkeringsverksamhet, korttidsparkering52219

Bilpolering45201

Bilprovning, biltestning71200

Bilradior, butikshandel47430

Bilradior, installation, i samband med handel47430

Bilradior, partihandel46432

Bilradior, provisionshandel till företag46150

Bilradior, reparation95290

Bilradior, tillverkning26400

Bilrekonditionering45201

Bilreparationer, däckservice45204

Bilreparationer, elsystem45203

Bilreparationer, plåtreparationer, lackreparationer och 

glasreparationer

45202

Bilreservdelar och tillbehör, partihandel och 

provisionshandel, även internethandel (ej begagnade 

reservdelar från uttjänta bilar till yrkesanvändare)

45310

Bilreservdelar, detaljhandel, även internethandel45320

Bilrutor, partihandel och provisionshandel45310

Bilsadelmakerier29320

Bilschampon, tillverkning20410

Bilskoleundervisning ej för yrkesmässig trafik85530

Bilskoleundervisning för yrkesmässig trafik85324

Bilskrotning och partihandel med direktanvändbara 

delar, t.ex. avgassystem, backspeglar, fälgar, motorer, 

navkapslar o.d.

46771

Bilskrotning, mekanisk sammanpressning med 

efterföljande sortering och separering

38320

Bilskrotning, metall, fragmentering med en kemisk 

eller mekanisk bearbetningsprocess

38320

Bilstationer49320

Bilstereoapparater, butikshandel47430

Bilstereoapparater, installation, i samband med handel47430

Bilstereoapparater, partihandel46432

Bilstereoapparater, provisionshandel till företag46150

Bilstereoapparater, reparation95290

Bilstereoapparater, tillverkning26400

Bilstolar, tillverkning29320

Bilsäten, tillverkning29320

Biltelefoner, butikshandel47420

Biltelefoner, montering i motorfordon, i samband med 

handel

47420

Biltelefoner, partihandel46522

Biltelefoner, reparation och service95120

Biltelefoner, tillverkning26300

Biltelefoner, uthyrning till hushåll77390

Biltillbehör, butikshandel45320

Biltillbehör, ej elektrisk utrustning, bilsäten, motorer, 

kolvar, kolvringar, förgasare eller batterier, tillverkning

29320

Biltrafik, gods (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Biltrafik, person49320

Biltransport, gods (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter)

49410

Biltransporter, taxi49320

Biltvättning, fordonstvätt, bilvårdsanläggningar45201

Biltvättningsutrustningar (biltvättar), egentillverkade, 

reparation

28990

Biltvättningsutrustningar (biltvättar), ej egentillverkade, 

reparation

33120

Biltvättningsutrustningar (biltvättar), tillverkning28990

Biltävlingsverksamhet93199

Biluthyrning, lastbil med förare49410

Biluthyrning, person, med förare49320

Biluthyrning, personbilar, utan förare77110

Bilvax, butikshandel47789

Bilvax, tillverkning20410

Bilverkstadsverksamhet, bilreparationer, bilservice, 

allmän service (ej rostskyddsbehandling, 

plåtreparationer, lackreparationer, glasreparationer, 

däckreparationer eller elsystems reparationer)

45201

Bilverkstadsverksamhet, elsystem45203

Bilverkstadsverksamhet, glasreparationer, 

lackreparationer och plåtreparationer

45202

Bindgarn, partihandel46410

Bindgarn, provisionshandel till företag46160

Bindgarn, tillverkning13940

Bindningar, skidor, tillverkning32300

Bindningsutrustning för kontorsändamål (dvs. 

plastinbindning eller tejpinbindning), tillverkning

28230

Bindor (ej sanitetsbindor), tillverkning21200

Bingoarrangörer92000

Biobränsle, odling energigrödor01110

Biobränslen, av flis m.m. tillverkning16291

Biobränslepannor, partihandel46742

Biobränslepannor, tillverkning25210

Biodieselprocessorer, tillverkning28990

Biodlarföreningar94990

Biodlingar01499

Biodlingar och framställning av honung och bivax01499

Biogas, framställning, i syfte att producera gas av t.ex. 

avfall och biprodukter från jordbruket

35210

Biogas, framställning, som biprodukt från 

avfallshantering

38210

Biogas, handel med gas via rörnät35230

Biografverksamhet59140

Biomedicinsk forskning72110

Biomedicinsk teknik72110

Biopati86909

Bioteknik, forskning72110

Biredskap, partihandel46741

Bistånd som avser boende (sociala insatser till hjälp 

för eget boende med boendestöd), för vuxna med 

missbruksproblem

88992
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Biståndscenter, biståndsverksamhet i privat regi, t.ex. 

i föreningar

88994

Biståndsprojekt, administration och planering84210

Bitsocker, partihandel46360

Bitsocker, provisionshandel till företag46170

Bitsocker, tillverkning10810

Bjälkar, partihandel46731

Bjälkar, provisionshandel till företag46130

Bjälkar, tillverkning16239

Bjällror, metall, tillverkning25999

Blad, konstgjorda, tillverkning32990

Bladschaktmaskiner, tillverkning28920

Blandat jordbruk, ospec.01500

Blandfonder64301

Blankettdesign, grafisk design (ej webblanketter)74102

Blankettdesign, webb blanketter62010

Blanketter, partihandel46492

Blanketter, tryckning18122

Blanketter, utgivning, även online58190

Blazrar, tillverkning14130

Bleckemballage, för industriellt bruk, partihandel46762

Bleckemballage, tillverkning25920

Blekning, av ej egentillverkade kläder (t.ex. jeans)13300

Blekning, garn och vävnad, av ej egentillverkade varor13300

Blindskrift, kopiering av18140

Blixtlampor, el, tillverkning27400

Blixtlampor, elektriska, foto, partihandel46435

Blixtlampor, provisionshandel till företag46180

Blixtlås, partihandel46410

Blixtlås, provisionshandel till företag46160

Blixtlås, tillverkning32990

Block, glasblock, tillverkning23190

Block, kork, partihandel46731

Block, kork, tillverkning16293

Block, sten, för byggändamål, tillverkning23701

Block, sten, partihandel46731

Blockchoklad, brun, tillverkning10822

Blockchoklad, partihandel46360

Blockchoklad, provisionshandel till företag46170

Blockchoklad, vit, tillverkning10821

Blod, beredning av21100

Blodcentraler86901

Blodgrupperingsreagens, partihandel46460

Blodgrupperingsreagens, provisionshandel till företag46180

Blodgrupperingsreagens, tillverkning21200

Blodtrycksmätare (avgiftsbelagd maskin) drift av96090

Blodtrycksmätare, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner

47919

Blodtrycksmätare, partihandel46460

Blodtrycksmätare, provisionshandel till företag46180

Blomjord, blandning20150

Blomjord, butikshandel47761

Blomkorgar med konstgjorda blommor och växter, 

tillverkning

32990

Blomkrukor, för hushållsbruk, partihandel46499

Blomkrukor, för hushållsbruk, provisionshandel till 

företag

46150

Blomkrukor, keramikblomkrukor för hushållsbruk, 

tillverkning

23410

Blomkrukor, plastblomkrukor,  för hushållsbruk, 

tillverkning

22290

Blomkål, odling på friland01133

Blommor, blomsteraffär, blomsterförsäljning, 

blomsterhandel, butikshandel av levande blommor

47761

Blommor, blomsterförsäljning, blomsterhandel, 

partihandel med levande blommor och växter (även 

internethandel till företag)

46220

Blommor, blomsterförsäljning, levande, 

provisionshandel till företag

46180

Blommor, blomsterförsäljning, partihandel med 

konstgjorda blommor (plast, siden, tyg m.m.) även 

internethandel till företag

46499

Blommor, blomsterförsäljning, torkade, partihandel46220

Blommor, konstgjorda, (av siden, tyg, plast m.m.) 

butikshandel

47789

Blommor, konstgjorda, ej plast, tillverkning32990

Blommor, levande, konserverade32990

Blommor, odling i växthus01191

Blommor, odling på friland01199

Blommor, torkade, butikshandel47761

Blommor, torkade, gårdsförsäljning/självplockning01199

Blommor, torkade, odling på friland01199

Blomsterarrangemang, uppdrag82990

Blomsterbindning, uppdrag (ej butikshandel med 

blommor)

82990

Blomsterbudsverksamhet53202

Blomsterdekorationer, (beställning ingår)47761

Blomsterfonder94990

Blomsterförsäljning, butikshandel med konstgjorda 

blommor (av plast, siden, tyg m.m.)

47789

Blomsterlökar, partihandel46220

Blomsterodling i växthus01191

Blomsterodlingar på friland01199

Blusar, damblusar, butikshandel47713

Blusar, damblusar, tillverkning14140

Blusar, flickblusar, tillverkning14140

Blusar, partihandel46420

Blusar, provisionshandel till företag46160

Bly, ur malm eller skrot, framställning24430

Blyerts, partihandel46492

Blyerts, tillverkning23999

Blyertspennor, partihandel46492

Blyertspennor, tillverkning32990

Blyertsstift, tillverkning32990

Blyglas, butikshandel47521

Blyglas, inmontering43342

Blyoxid, partihandel46750

Blyoxid, tillverkning20120

Blyplåt, band, framställning24430

Blyplåt, band, partihandel46720

Blyvitt, partihandel46750

Blyvitt, tillverkning20120

Blånor, av regenatfilament eller syntetfilament, 

tillverkning

20600

Blåsinstrument, partihandel46499
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Blåsinstrument, tillverkning32200

Blåslampor, partihandel46741

Blåslampor, tillverkning25730

Blåsorkestrar90010

Bläck, till pennor, partihandel46492

Bläck, tillverkning20590

Blästring av anläggningar43341

Blästring, gjutgods, på uppdrag25610

Blästring, husfasader43999

Blästring, metallvaror, på uppdrag (ej av fartyg och 

begagnade bilar)

25610

Blästringsapparater, partihandel46620

Blästringsapparater, tillverkning28290

Blöjor, cellulosavadd, tillverkning17220

Blöjor, pappersblöjor, tillverkning17220

Blöjor, partihandel46460

Blöjor, provisionshandel till företag46180

Blöjor, vadd av textilmaterial, tillverkning (ej tygblöjor)17220

Blötdjur, butikshandel47230

Blötdjursodling i saltvatten03210

Blötdjursodling i sötvatten03220

Bobiner, papp, tillverkning17290

Bobiner, partihandel46499

Bobiner, plastbobiner, tillverkning22220

Bobiner, trä, (ej som del till textilmaskiner), tillverkning16292

Bockning och svetsning av stål för gjutning av armerad 

betong på byggarbeten

43999

Bockverktyg, tillverkning25730

Bodar, ej mobila, uthyrning, uppdrag68320

Bodar, ej mobila, ägda av företaget, uthyrning68203

Bodar, mobila, uthyrning77390

Bodybuildingföreningar, bodybuildingklubbar93130

Bodybuildinginstitut o.l.93130

Boende för ensamkommande flyktingbarn87901

Boetter till ur, partihandel46480

Boetter till ur, tillverkning26520

Boetter, till ur, provisionshandel till företag46180

Boggier, partihandel och provisionshandel45310

Boggier, tillverkning30200

Bogserbåtar, byggande av30110

Bogsering av fartyg och båtar i sjönöd på inre 

vattenvägar med bogserbåtar

50402

Bogsering av kustsjöfart och havsgående fartyg och 

båtar, i sjönöd med bogserbåtar

50202

Bogsering av pråmar, oljeriggar50202

Bogsering av timmer50202

Bogsering på kanaler med dragfordon eller lok på 

dragväg

52220

Bogseringstjänster av luftfartyg52230

Bojar, partihandel46699

Bojar, tillverkning30110

Bokbilsverksamhet91011

Bokbinderimaskiner, partihandel46699

Bokbinderimaskiner, provisionshandel till företag46141

Bokbinderimaskiner, tillverkning28990

Bokbindning18140

Bokbussverksamhet91011

Bokcaféer91011

Bokdepåer91011

Bokföringsmaskiner, butikshandel47410

Bokföringsmaskiner, partihandel46660

Bokföringsmaskiner, provisionshandel till företag46142

Bokföringsmaskiner, reparation33120

Bokföringsmaskiner, tillverkning28230

Bokföringstjänster på uppdrag69201

Bokföringsverksamhet69201

Bokförlagsverksamhet (ej musikböcker och notböcker)58110

Bokhandel (ej begagnade eller antika böcker)47610

Bokhyllor för kontor, tillverkning31011

Bokhyllor, ej kontorsbokhyllor, tillverkning31090

Bokhyllor, partihandel46470

Bokhyllor, reparation95240

Bokklubbar (ej handel med böcker)94990

Bokklubbar, postorderhandel och internethandel med 

böcker

47913

Bokning och biljettförsäljning till evenemang avseende 

teater, idrott samt andra former av underhållning, på 

uppdrag

79900

Bokproduktion58110

Bokrecensent, fristående90030

Bokstationer91011

Boktryckning18122

Bokutgivning, tryckta eller elektroniska58110

Bokutlåningsstationer91011

Bollar uppblåsbara, tillverkning32400

Bollar, biljardbollar, tillverkning32400

Bollar, ej biljard, tillverkning32300

Bollar, idrott, partihandel46491

Bollar, leksaker, leksaksbollar, partihandel46499

Bollar, provisionshandel till företag46180

Bollklubbar93120

Bolåneverksamhet utanför bankväsendet64920

Bomber, granater, torpeder, minor, tillverkning25400

Bomullsfröoljor, rå, tillverkning10410

Bomullsmattor, tillverkning13930

Bomullsremmar, partihandel46410

Bomullsspinnerier13100

Bomullsväv, partihandel46410

Bomullsväv, tillverkning13200

Bonader, textil, partihandel46410

Bondad duk, tillverkning13950

Bondad filt, tillverkning13990

Bondad väv, tillverkning13990

Bonvax, partihandel46440

Bonvax, tillverkning20410

Bookmaking och andra former av vadhållning92000

Bord för dentalt, kirurgiskt, medicinskt och veterinärt 

bruk, provisionshandel till företag

46180

Bord för hemmet, provisionshandel till företag46150

Bord för kasinospel, provisionshandel till företag46180

Bord till  badrum, sovrum, vardagsrum, tillverkning31090

Bord, butiksbord, kontorsbord, verkstadsbord, 

tillverkning

31011

Bord, för dentalt bruk, tillverkning32501

Bord, för hemmet, partihandel46470

Bord, för kirurgiskt bruk, tillverkning32501
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Bord, för medicinskt bruk, tillverkning32501

Bord, för veterinärt bruk, tillverkning32501

Bord, köksbord, tillverkning31021

Bord, specialbord, för kasinospel, tillverkning32400

Bordsartiklar och köksartiklar, butikshandel47593

Bordsartiklar, dricksglas av glas tillverkning23130

Bordsartiklar, dricksglas av is, tillverkning32990

Bordsartiklar, glas, keramik, porslin, partihandel46440

Bordsartiklar, hushållsartiklar och köksartiklar, av 

metall, papper, plast eller trä, partihandel

46499

Bordsartiklar, keramiskt material, tillverkning23410

Bordsartiklar, plastglas, plastbestick, plastfat, m.fl., 

butikshandel

47593

Bordsartiklar, plastglas, plastbestick, plastfat, m.fl., 

partihandel

46499

Bordsartiklar, plastglas, plastbestick, plastfat, m.fl., 

tillverkning

22290

Bordsartiklar, provisionshandel till företag46150

Bordsartiklar, skålar av is, tillverkning32990

Bordsbestick, förgyllda/försilvrade, tillverkning32120

Bordsbestick, oädel metall, tillverkning (ej 

förgyllda/försilvrade)

25710

Bordsdukar och andra artiklar av vaxduk eller plastduk, 

butikshandel

47789

Bordsdukar och bordsservetter, papper, butikshandel47593

Bordsdukar och bordsservetter, papper, partihandel46499

Bordsdukar och bordsservetter, papper, tillverkning17220

Bordsdukar och bordsservetter, textil, tillverkning13921

Bordsdukar, textil, butikshandel47510

Bordsdukar, textil, partihandel46410

Bordsilver, partihandel46499

Bordsilver, tillverkning32120

Bordslampor, tillverkning27400

Bordslinne, partihandel46410

Bordslinne, tillverkning13921

Bordssalt, partihandel46380

Bordssalt, tillverkning10840

Bordstabletter av plast, tillverkning22290

Bordsur, partihandel46480

Bordsur, tillverkning26520

Bordtennisbord, partihandel46491

Bordtennisbord, tillverkning32300

Bordtennishallar, drift av93119

Bordtennisklubbar93120

Borrar, partihandel46741

Borrar, utbytbara, till handverktyg, tillverkning25730

Borrar, utbytbara, till verktygsmaskiner, tillverkning25730

Borrbussningar, partihandel46699

Borrbussningar, tillverkning28150

Borriggar, utan personal, uthyrning77390

Borrmaskiner, för dentalt bruk, reparation av 

egentillverkade

32501

Borrmaskiner, för dentalt bruk, reparation av ej 

egentillverkade

33140

Borrmaskiner, för dentalt bruk, tillverkning32501

Borrmaskiner, för kirurgiskt, bruk, reparation av 

egentillverkade

32501

Borrmaskiner, för kirurgiskt, bruk, reparation av ej 

egentillverkade

33140

Borrmaskiner, för kirurgiskt, bruk, tillverkning32501

Borrmaskiner, för medicinskt bruk, reparation av 

egentillverkade

32501

Borrmaskiner, för medicinskt bruk, reparation av ej 

egentillverkade

33140

Borrmaskiner, för medicinskt bruk, tillverkning32501

Borrmaskiner, för veterinärt bruk, reparation av 

egentillverkade

32501

Borrmaskiner, för veterinärt bruk, reparation av ej 

egentillverkade

33140

Borrmaskiner, för veterinärt bruk, tillverkning32501

Borrmaskiner, markbearbetning, tillverkning28920

Borrmaskiner, metall, tillverkning (ej motordrivna 

handverktyg)

28410

Borrmaskiner, mineralbrytning, tillverkning28920

Borrmaskiner, partihandel46741

Borrmaskiner, provisionshandel till företag46141

Borrmaskiner, slipmaskiner och sågmaskiner, 

butikshandel

47522

Borrningsplattformar, byggande av30110

Borrskär för gruvmaskiner och byggnadsmaskiner, 

tillverkning

28920

Borrstål, partihandel46741

Borrstål, tillverkning24310

Borstar,  gummiborstar, tillverkning22190

Borstar, för hushållsbruk, partihandel46499

Borstar, köksbruk och hushållsbruk, butikshandel47593

Borstar, metall, partihandel46699

Borstar, metall, tillverkning32910

Borstar, övriga (ej av gummi) tillverkning32910

Borstbinderiartiklar, för hushållsbruk, partihandel46499

Borstbinderiartiklar, tillverkning32910

Borstträn, partihandel46499

Borstträn, tillverkning16292

Borttagning av färg på och i byggnader43341

Borttagning av tapeter43330

Boskapskontroll01620

Bosparföreningar94990

Bostad med särskild service till personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Bostad med särskild service till personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Bostad med särskild service till personer med 

utvecklingsstörning

87201

Bostadscontainrar, uthyrning77390

Bostadsfastigheter, egna, ej uppdrag, uthyrning68201

Bostadsföreningar äldre benämning på nuvarande 

bostadsrättsföreningar

68204

Bostadsförmedlingar68310

Bostadsmäklarverksamhet, ej egna bostäder68310

Bostadsplattformar, uthyrning09100

Bostadsrättsföreningar BRF68204

Bostadsrättsföreningar, förvaltning av på uppdrag68320

Bostäder, uthyrning68201
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Bosättningsvaror, detaljhandel, internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47916

Bosättningsvaror, glas, porslin, husgeråd, butikshandel47593

Bosättningsvaror, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47916

Botaniska trädgårdar, drift av91040

Bottenplattor till gjutformar, för metall, tillverkning25730

Bottenplattor till gjutformar, för varmbearbetning av 

glas, tillverkning

28990

Bouleföreningar93120

Bouleklubbar93120

Boulesällskap93120

Bouppteckningsverksamhet, advokatbyråverksamhet69101

Bouppteckningsverksamhet, juridiska byråers 

verksamhet

69102

Boutredningsverksamhet, advokatbyråverksamhet69101

Boutredningsverksamhet, juridiska byråers verksamhet69102

Boverket84125

Bowlingföreningar93120

Bowlinghallar, drift av93119

Bowlingklubbar93120

Bowlingtillbehör, butikshandel47641

Bowlingtillbehör, partihandel46491

Bowlingutrustning, automatiska kägelresare, 

installation (egentillverkade)

28990

Bowlingutrustning, automatiska kägelresare, 

installation (ej egentillverkade), ej i samband med 

handel

33200

Bowlingutrustning, automatiska kägelresare, 

tillverkning

28990

Boxar (behållare), järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Boxar, lättmetallförpackningar, tillverkning25920

Boxningsklubbar93120

Boxplatsuthyrning, hästar93290

Brandbekämpning och brandskydd inom arméförsvaret84221

Brandbekämpning och brandskydd inom flygförsvaret84221

Brandbekämpning och brandskydd inom marinförsvaret84221

Brandbesiktning och kontroll84250

Brandbilar, partihandel och provisionshandel45191

Brandbilar, tillverkning29102

Branddörrar, automatiska, installation (egentillverkade)25120

Branddörrar, automatiska, installation (ej 

egentillverkade)

43290

Branddörrar, ej automatiska, installation 

(egentillverkade)

25120

Branddörrar, ej automatiska, installation (ej 

egentillverkade)

43320

Brandförsäkringar65120

Brandisolering43290

Brandkonsult, avseende byggnaders konstruktion71121

Brandlarm, byggnader till företag (ej hushållslarm), 

partihandel

46699

Brandlarm, ej egentillverkade, installation och 

underhåll (ej kopplad till övervakningssystem)

43210

Brandlarm, till hushåll, partihandel (ej till motorfordon)46431

Brandlarmssystem, tillverkning26300

Brandredskap, partihandel46699

Brandresistenta och skyddande säkerhetskläder, 

tillverkning

32990

Brandskador, sanering81221

Brandskyddsmålning43290

Brandskyddssystem, tillverkning26300

Brandskyddsutbildning (ej personalutbildning)85599

Brandskyddsutrustning, brandskyddskläder tillverkning32990

Brandskyddsutrustning, butikshandel47789

Brandskyddsutrustning, uthyrning till företag77390

Brandskyddsutrustningar, partihandel46699

Brandslangar, tillverkning13960

Brandsläckningsapparater, egentillverkade, reparation28290

Brandsläckningsapparater, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Brandsläckningsapparater, ej för bilar, partihandel46699

Brandsläckningsapparater, till bilar, detaljhandel45320

Brandsläckningsapparater, till bilar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Brandsläckningsapparater, tillverkning28290

Brandsläckningsmedel, partihandel46750

Brandsläckningsmedel, tillverkning20590

Brandsläckningspreparat, tillverkning20590

Brandstation, drift av84250

Brandtäckning av tak med plåt43911

Brandtätning43290

Brandvarnare, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner (internethandel, webbutik)

47919

Brandvarnare, joniserande, tillverkning26300

Brandvarnare, optiska, tillverkning26700

Branschförbund94111

Branschorganisationer, ekonomiska94111

Branschorganisationer, tekniska94111

Braskaminer, ej elektriska, partihandel46499

Bredband, installation inomhus43210

Bredband, kabeldragning utomhus42220

Bredbandsförening med egen drift av bredbandsnät61100

Bredbandsförening utan egen drift av bredbandsnät94990

Brevkorgar, papper, partihandel46492

Brevkorgar, papper, tillverkning17219

Brevkorgar, provisionshandel till företag46180

Brevkort, tillverkning17230

Brevkort, tryckning18122

Brevkort, utgivning, även online58190

Brevlådor, metall, tillverkning25999

Brevlådor, plastbrevlådor, tillverkning22290

Brevlådor, trä, tillverkning16292

Brevpapper, partihandel46492

Brevpapper, provisionshandel till företag46180

Brevpapper, tillverkning17230

Brickor, pappersbrickor, tillverkning17220

Bridgeförbund93199

Bridgeklubbar93120

Bridgeskolor, bridgeundervisning85510

Bridgeutbildning85510

Briketter, brunkol och stenkol, partihandel46710

Briketter, brunkol, tillverkning19200

Briketter, stenkol, tillverkning19200
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Briketter, trä, tillverkning16291

Brikettering, järnmalm07100

Broar och delar därtill, metall, tillverkning25110

Broar och delar därtill, partihandel46731

Broar, avgiftsbelagda, drift av52219

Broar, uppförande av42130

Brobyggande42130

Broccoli, odling på friland01133

Broderier, butikshandel47510

Broderier, partihandel46410

Broderier, tillverkning13990

Broilers, uppfödning01472

Bromsapparater, och delar, rälsfordon, tillverkning30200

Bromsar hydrauliska, tillverkning28410

Bromsband, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul eller vattenskotrar)

45310

Bromsband, motorfordon, tillverkning29320

Bromsrullar, för rullbanor, tillverkning28150

Bromssystem, motorfordon, tillverkning29320

Bromsvätskor, hydrauliska, tillverkning20590

Broschyrer, partihandel46499

Broschyrer, tryckning18122

Broschyrer, tryckta och elektroniska, utgivning58110

Brosektioner och delar, metall, tillverkning25110

Brosektioner och delar, partihandel46731

Brotschar, för metallbearbetning, tillverkning25730

Brotschar, för träbearbetning, tillverkning25730

Brottarklubbar93120

Brottmål, prövning av i domstol eller nämnd84232

Brottsofferjour88993

Brudklänningar, uthyrning till hushåll77290

Brukshundklubbar93199

Brunkol, agglomererad19200

Brunkol, partihandel46710

Brunkolstjära, tillverkning19100

Brunkolsutvinning05200

Brunnsborrning, brunnsgrävning42210

Brunnsborrningsmaskiner, partihandel46630

Brunnsborrningsmaskiner, tillverkning28920

Brunnsrensning37000

Brun-utan-sol medel, tillverkning20420

Bryggeriindustrimaskiner, partihandel46699

Bryggerimaskiner, tillverkning28930

Bryggeriverksamhet, framställning av läskedrycker, 

mineralvatten och annat vatten på flaska

11070

Bryggeriverksamhet, öl11050

Bryggor, t.ex. badbryggor och båtbryggor  i alla 

material och storlekar, tillverkning

30110

Bryggplatser, fritidsbåtar, uthyrning68209

Bryggunderlag, bärande, byggande av30110

Brynstenar, partihandel46699

Brynstenar, tillverkning23910

Brytare, elektriska kretsar, tillverkning27120

Brytare, för hushållsbruk, partihandel46434

Brytning av fast berg, sortering och krossning08120

Brytning av mineral för framställning av kemikalier och 

gödselmedel

08910

Brytning, grovbearbetning och sågning av 

monumentsten och byggnadssten för 

byggnadsändamål och prydnadsändamål

08110

Brytning, icke-järnmalm (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Brytning, järnmalm07100

Brytning, kemiska varor08910

Brytning, sortering och anrikning av aluminium 

(bauxit), bly, tenn, krom, nickel, kobolt, molybden, 

tantal, vanadin

07290

Brytning, sten för byggnadsändamål08110

Bräder, ej hyvlade, tillverkning16101

Bräder, hyvlade, tillverkning16102

Bräder, impregnerade, tillverkning16103

Bräder, partihandel46731

Bräder, provisionshandel till företag46130

Brännare för pelletar, partihandel46731

Brännare för pelletar, tillverkning25210

Brännare, för hushållsbruk, reparation och underhåll43221

Brännare, tillverkning28210

Brännoljor, partihandel46710

Brännoljor, tillverkning19200

Bränntorvupptagning08920

Brännugnar, tillverkning28210

Brännved, partihandel46710

Bränsle, provisionshandel till företag46120

Bränslebriketter, brunkol, tillverkning19200

Bränslebriketter, flis, tillverkning16291

Bränslebriketter, o.l. av trä, tillverkning16291

Bränslebriketter, o.l., av papper, tillverkning17290

Bränslebriketter, o.l., av stenkol, tillverkning19200

Bränslebriketter, o.l., av torv, tillverkning19200

Bränslebriketter, partihandel46710

Bränslebriketter, provisionshandel till företag46120

Bränslebriketter, sågspån, tillverkning16291

Bränslebriketter, trämjöl, tillverkning16291

Bränsleelement till kärnreaktorer, tillverkning24460

Bränslefilter för förbränningsmotorer, tillverkning28290

Bränslen, partihandel46710

Bröd, butikshandel (brödförsäljning)47241

Bröd, hårt, tillverkning10721

Bröd, partihandel (brödförsäljning)46360

Brödbil, ambulerande och tillfällig handel47992

Brödbutiker47241

Brödrostar, butikshandel47540

Brödrostar, elektriska, reparation, ej i samband med 

handel, ej egentillverkade

95220

Brödrostar, partihandel46431

Brödrostar, tillverkning27510

Bröllopsarrangemang till privatpersoner 

(bröllopsplanering)

96090

Bröstimplantat, partihandel46460

Bröstproteser, (benproteser o d), plast, tillverkning32501

Bröstproteser, partihandel46460

Bröstproteser, tillverkning32501

Budbilsverksamhet, brev, småpaket53202

Budbilsverksamhet, gods49410

Budgetkontrollsystem, design70220
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Budlådor för bridge, tillverkning32400

Budoklubbar93120

Budtransporter, gods49410

Budtransporter, med cykel, moped eller MC53202

Budverksamhet, bil, brev och småpaket53202

Budverksamhet, bil, gods49410

Budverksamhet, med cykel, moped eller MC53202

Buktaleri90010

Buljonger, framställning (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10890

Buljonger, partihandel46380

Bulktransporter, inkl. transport i tankbil + insamling av 

mjölk från gården

49410

Bullerplank, partihandel ej i samband med uppsättning46731

Bullerplank, uppsättning43290

Bullerprovning och vibrationsprovning71200

Bullerskydd, ljudisoleringsarbeten43290

Bult, butikshandel47522

Bult, partihandel46741

Bultar, tillverkning25940

Bultpistoler, tryckluftsdrivna, tillverkning28240

Bultsaxar och plåtsaxar, handverktyg av oädel metall, 

partihandel

46741

Bultsaxar, handverktyg, tillverkning25730

Bunkeranläggning, byggande43999

BUP öppen barnpsykiatri och ungdomspsykiatri på 

sjukhus

86221

BUP, sluten barnpsykiatri och ungdomspsykiatri, på 

sjukhus

86103

BUP-mottagning, (barnpsykiatri och 

ungdomspsykiatri), med läkare, ej på sjukhus

86222

Burar, järntrådsburar eller ståltrådsburar, tillverkning25999

Burar, ställningar till djurförsök, partihandel46900

Burkar, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Burkar, glasburkar, tillverkning23130

Burkar, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Burkar, konservburkar, tillverkning25920

Burkar, lättmetall, tillverkning25920

Burkar, plastburkar, tillverkning22220

Burktillverkningsmaskiner, tillverkning28290

Buskröjning, vägar81300

Bussar, med förare, uthyrning49390

Bussar, partihandel och provisionshandel45191

Bussar, reparation45201

Bussar, tillverkning29102

Bussar, utan förare, uthyrning och leasing77120

Bussbälten, tillverkning29320

Bussförmedlingar (mellanhand, resebyråer och 

bussföretag)

52219

Busskurer, uppförande av43999

Busslinjer, fjärrtrafik49390

Busstationer, drift av52219

Bussterminaler, (lokal), uthyrning68203

Busstransporter inom flygplats49390

Bussuthyrning med förare49390

Bussuthyrning och bussleasing, utan förare77120

Bussverksamhet, trådbuss49319

Butan, tillverkning19200

Butanol, partihandel46750

Butanol, tillverkning20140

Buteljer, glas, tillverkning23130

Buteljer, glasbuteljer, för industriellt bruk, partihandel46762

Buteljering, inköpta drycker utan föregående 

behandling

46340

Buteljering, uppdrag82920

Buteljkork, flaskkork, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Buteljkork/flaskkork, tillverkning16293

Butiksbussar, livsmedel47992

Butikshandel med oljor, gasol, kol, pelletar och 

brännved för hushållsbruk

47789

Butiksinredningar, 'löst' möblemang, partihandel46650

Butiksinredningar, tillverkning31012

Butiksinredningar, uthyrning77390

Butikskontrollverksamhet, uppdrag80100

Butiksmöbler, som kassamöbler och montrar, 

tillverkning

31011

Butiksvågar, egentillverkade, reparation28290

Butiksvågar, ej egentillverkad, reparation33120

Butiksvågar, partihandel46691

Butiksvågar, tillverkning28290

BVC (barnavårdscentral)86903

Byalag94990

Bygdeföreningar94990

Bygdegårdar91030

Bygga stengärdsgårdar43999

Byggande av anläggningar för kraftverk42220

Byggande av annat än byggnader (markanläggningar 

av banor o.d.) för stadion och andra idrottsanläggningar 

för idrotter som i allmänhet utövas utomhus, såsom 

fotboll, rugby, friidrott, motorsport, golf och 

hästkapplöpning

42990

Byggande av carportar41200

Byggande av gastankningsstationer, vattenverk, 

reningsverk

42990

Byggande av parkeringsgarage, inklusive under jord41200

Byggande av startbanor och landningsbanor på flygfält42110

Byggande av vindkraftverk42220

Byggarbetsplatsbevakning, uppdrag80100

Byggavfallstippar, drift av38210

Byggelement, betong, ej lättbetong, tillverkning23610

Byggelement, partihandel46731

Byggelement, trä, monteringsfärdiga hus, tillverkning16231

Bygghandel, (ej sanitetsgods), partihandel46731

Bygghandel, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

butikshandel för yrkesmässig användning

46731

Bygghandel, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

butikshandel till hushåll och privatpersoner

47521

Bygghandel, järnhandelsvaror, butikshandel till hushåll 

och privatpersoner

47522

Bygghandel, VVS-varor, butikshandel till hushåll och 

privatpersoner

47522

Byggledning på uppdrag (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik)

71121
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Byggledning, tillhörande anläggningsarbeten inom 

elteknik

71123

Byggledning, tillhörande anläggningsarbeten inom 

VVS-teknik

71124

Bygglek för barn88910

Byggmaterialhandel, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror) butikshandel till hushåll och 

privatpersoner

47521

Byggmaterialhandel, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror), butikshandel för yrkesmässig 

användning

46731

Byggmaterialhandel, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror), partihandel (även internethandel till 

företag)

46731

Byggmaterialhandel, järnhandelsvaror, butikshandel till 

hushåll och privatpersoner

47522

Byggmaterialhandel, provisionshandel till företag46130

Byggmaterialhandel, sanitetsgods, partihandel46732

Byggmaterialhandel, VVS-varor, butikshandel till 

hushåll och privatpersoner

47522

Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn 

eller stål, tillverkning

25110

Byggnader, monteringsfärdiga, av trä, spånskivor eller 

trälaminat, tillverkning

16231

Byggnadsbeslag, metallbyggnadsbeslag, tillverkning25720

Byggnadsbeslag, partihandel46741

Byggnadsentreprenad, anläggning av broar och tunnlar42130

Byggnadsentreprenad, byggande av järnvägar och 

tunnelbanor

42120

Byggnadsentreprenad, byggande och reparation av 

hus

41200

Byggnadsentreprenad, vattenbyggnad42910

Byggnadsentreprenad, vägbygge42110

Byggnadsföreningar (ideella föreningar)94990

Byggnadsföreningar (som är en ekonomisk förening)94990

Byggnadsföreningar, ospec94990

Byggnadsglas, butikshandel47521

Byggnadsglas, framställning23110

Byggnadsglas, partihandel46731

Byggnadsglasmästeriarbeten43342

Byggnadshissar, partihandel46630

Byggnadsingenjörsverksamhet, (ej inom projekt 

tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik och 

VVS-teknik)

71121

Byggnadsingenjörsverksamhet, tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik

71123

Byggnadsingenjörsverksamhet, tillhörande 

anläggningsarbeten inom VVS-teknik

71124

Byggnadskonsultverksamhet i samband med utförande 

av byggnationer av anläggningsarbeten för el och 

telekommunikation

42220

Byggnadskonsultverksamhet i samband med utförande 

av byggnationer av bostadshus och andra byggnader

41200

Byggnadskonsultverksamhet i samband med utförande 

av värme- och sanitetsarbeten

43221

Byggnadskranar och byggnadshissar, tillverkning28220

Byggnadskranar, partihandel46630

Byggnadsmaskiner, ej hissar och kranar, tillverkning28920

Byggnadsmaskiner, hissar och kranar, tillverkning28220

Byggnadsmaskiner, provisionshandel till företag46141

Byggnadsmaskiner, utan förare, uthyrning77320

Byggnadsmaterial, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror), butikshandel för yrkesmässig 

användning

46731

Byggnadsmaterial, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror), butikshandel till hushåll och 

privatpersoner

47521

Byggnadsmaterial, (ej VVS-varor eller 

järnhandelsvaror), partihandel (även internethandel till 

företag)

46731

Byggnadsmaterial, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47919

Byggnadsmaterial, järnhandelsvaror, butikshandel för 

yrkesmässig användning

46741

Byggnadsmaterial, järnhandelsvaror, butikshandel till 

hushåll och privatpersoner

47522

Byggnadsmaterial, provisionshandel till företag46130

Byggnadsmaterial, sanitetsgods partihandel46732

Byggnadsmaterial, VVS-varor, butikshandel för 

yrkesmässig användning

46742

Byggnadsmodeller, framställning av, uppdrag71121

Byggnadsmåleriverksamhet43341

Byggnadsmålning och anläggningsmålning43341

Byggnadsnämnd, administration, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84131

Byggnadsplåtslageriarbeten på byggplats43911

Byggnadsprojektering och markprojektering, uppdrag71121

Byggnadsrenovering, ombyggnad och reparation av 

bostadsbyggnader, butiksbyggnader, 

förvaltningsbyggnader, industribyggnader, 

kontorsbyggnader och andra husbyggnader

41200

Byggnadsreparationer, totalentreprenad41200

Byggnadsrivning43110

Byggnadssmide, tillverkning av dörrar, fönster, räcken 

och grindar (ej på byggnadsplats)

25120

Byggnadssmide, tillverkning av metallstommar och 

skelett för byggande och delar därav (ej på 

byggnadsplats)

25110

Byggnadssmide, uppförande av ej egentillverkade 

metallstommar och skelett för byggande, på 

byggnadsplats

43999

Byggnadssmide, uppsättning och montering av ej 

egentillverkade dörrar, fönster, räcken och grindar, på 

byggnadsplats

43320

Byggnadssnickeriarbeten, dörrar, egentillverkade, 

montering på plats

16232

Byggnadssnickeriarbeten, ej egentillverkade, 

montering på plats

43320

Byggnadssnickeriarbeten, fönster, egentillverkade, 

montering på plats

16233

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av 

limträ, tillverkning

16239

Byggnadssnickerier, dörrar, tillverkning16232

Byggnadssnickerier, egentillverkade, montering på 

plats, t.ex. räcken, staket, träpersienner, takbjälkar (ej 

fönster och dörrar)

16239
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Byggnadssnickerier, ej till butik, kontor, kök, verkstad, 

dörrar eller fönster, tillverkning

16239

Byggnadssnickerier, fönster, tillverkning16233

Byggnadssnickerier, för fast montering, inredning som 

köksskåp etc., tillverkning

31022

Byggnadssnickerier, lös inredning  till kök, tillverkning31021

Byggnadssnickerier, partihandel46731

Byggnadsstommar, husfasader, underhåll av43999

Byggnadsstommar, montering och uppsättning41200

Byggnadsställningar, montering43999

Byggnadsställningar, montering i samband med 

uthyrning

43999

Byggnadsställningar, partihandel46731

Byggnadsställningar, tillverkning25110

Byggnadsställningar, uthyrning (ej montering)77320

Byggnadsverksamhet bostadshus och andra 

byggnader (ej uppsättning av egentillverkade 

monteringsfärdiga hus)

41200

Byggnadsverksamhet, bevattningssystem och kanaler 

för bevattningssystem

42210

Byggnadsverksamhet, brunnsborrning42210

Byggnadsverksamhet, byggnadssnickeriarbeten43320

Byggnadsverksamhet, elinstallationer43210

Byggnadsverksamhet, gasledningsarbeten43229

Byggnadsverksamhet, glasmästeriarbeten43342

Byggnadsverksamhet, golvbeläggningsarbeten och 

väggbeläggningsarbeten

43330

Byggnadsverksamhet, grundarbeten, murning, 

stenläggning m.m.

43999

Byggnadsverksamhet, hus, byggande av (ej 

uppsättning av egentillverkade monteringsfärdiga hus)

41200

Byggnadsverksamhet, järnvägar42120

Byggnadsverksamhet, kylutrustningsinstallationer och 

frysutrustningsinstallationer

43223

Byggnadsverksamhet, måleriarbeten på entreprenad43341

Byggnadsverksamhet, putsarbeten, fasadarbeten och 

stuckatörsarbeten

43310

Byggnadsverksamhet, sandblästring av husfasader43999

Byggnadsverksamhet, takarbeten av plåt43911

Byggnadsverksamhet, takarbeten ej av plåt eller 

takspån

43912

Byggnadsverksamhet, vattenleder, hamnar, dammar, 

kajer, kanaler för transport, slussar m.m.

42910

Byggnadsverksamhet, ventilationsarbeten43222

Byggnadsverksamhet, vägar, flygfält, m.m.42110

Byggnadsverksamhet, värmearbeten och 

sanitetsarbeten

43221

Byggnadsverksamhet, värmeisolering, ljudisolering och 

vibrationsisolering

43290

Byggnadsvård, drift och bevarande av historiska 

minnesmärken och byggnader (ej renovering och 

reparation)

91030

Byggnadsvård, fysisk restauration43999

Byggplastvaror, egentillverkade, installation22230

Byggplastvarutillverkning22230

Byggplatsdränering43120

Byggplattor, träfiber, partihandel46731

Byggplattor, träfiber, tillverkning16210

Byggplåt, partihandel46731

Byggsatser och modeller, tillverkning32400

Byggstandardisering71121

Byggstädning43390

Byggteknisk konsultverksamhet71121

Byggvaror, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror) 

partihandel (även internethandel till företag)

46731

Byggvaror, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

butikshandel för yrkesmässig användning

46731

Byggvaror, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

butikshandel till hushåll och privatpersoner

47521

Byggvaror, järnhandelsvaror, butikshandel till hushåll 

och privatpersoner

47522

Byggvaror, plast, tillverkning22230

Byggvaror, sanitetsgods, partihandel46732

Byggvaruhus, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror) 

butikshandel till hushåll och privatpersoner

47521

Byggvaruhus, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

butikshandel för yrkesmässig användning

46731

Byggvaruhus, (ej VVS-varor eller järnhandelsvaror), 

partihandel (även internethandel till företag)

46731

Byglar, tillverkning25720

Byråer, reparation95240

Byråer, tillverkning31090

Bysthållare, partihandel46420

Bysthållare, tillverkning14140

Bytesförmedlingar, lägenheter68310

Byxor, dambyxor, tillverkning14130

Byxor, flickbyxor, tillverkning14130

Byxor, herrbyxor, tillverkning14130

Byxor, partihandel46420

Byxor, pojkbyxor, tillverkning14130

Båglampor, partihandel46434

Båglampor, tillverkning27400

Bågskyttesklubbar93120

Bågskytteutbildning85510

Båtar, butikshandel47643

Båtar, detaljhandel47643

Båtar, fritidbåtar, vinterförvaring68209

Båtar, fritidsbåtar, byggande av (båttillverkning)30120

Båtar, fritidsbåtar, egentillverkade, reparation och 

service

30120

Båtar, fritidsbåtar, partihandel46491

Båtar, fritidsbåtar, utan besättning, uthyrning till 

hushåll

77210

Båtar, provisionshandel till företag46141

Båtar, radiostyrda, butikshandel47650

Båtar, uppblåsbara, för barn, tillverkning32400

Båtar, uppblåsbara, tillverkning (ej för barn)30120

Båtar, yrkestrafik, partihandel46699

Båtcharter, havssjöfart och kustsjöfart50102

Båtcharter, inre vattenvägar50302

Båtföreningar93120

Båtklubbar93120

Båtmastrar, plast, tillverkning22290

Båtmotorer, detaljhandel47643

Båtplatser, fritidsbåtar, uthyrning (båtplatsuthyrning)68209

Båtrailer, handel med45192
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Båtreparationer, fritidsbåtar (ej reparation av 

båtmotorer)

33150

Båtsnickeri, fritidsbåtar30120

Båtsällskap93120

Båttaxi på inre vattenvägar50302

Båttaxi, havssjöfart och kustsjöfart50102

Båttillbehör, båtutrustning, detaljhandel47643

Båttrailer, tillverkning29200

Båttrailer, uthyrning77390

Båtvarvsverksamhet, båtbyggande för sport och fritid30120

Bägare, papper, partihandel (pappersbägare)46499

Bägare, papper, tillverkning (pappersbägare)17220

Bälten och skärp, partihandel46420

Bälten, tillverkning14190

Bär, djupfrysning10390

Bär, färska, partihandel46310

Bär, inläggning10390

Bär, konservering10390

Bär, torkning10390

Bär, vilda, plockning för försäljning02300

Bärarservice, begravning96030

Bärarservice, ej begravning96090

Bärfrekvenssystemapparater, trådtelefoni, tillverkning26300

Bärfrekvenssystemapparater, trådtelegrafi, tillverkning26300

Bärgning, fartyg och vrak52220

Bärgning, sjunktimmer02409

Bärgningsbilar, partihandel och provisionshandel45191

Bärgningsbilar, tillverkning29102

Bärjuicer, partihandel46340

Bärkassar, papper, tillverkning17219

Bärkassar, partihandel46762

Bärkassar, plast, tillverkning22220

Bärnstenssmycken, butikshandel47772

Bärnstenssmycken, tillverkning32120

Bärodlingar01250

Bärplockning, vilda bär02300

Bärraketer, rymdfarkoster, tillverkning30300

Böcker, antika, butikshandel47791

Böcker, bindning18140

Böcker, butikshandel (ej begagnade eller antika 

böcker)

47610

Böcker, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, på 

internet (internethandel, webbutik)

47913

Böcker, inplastning (typ beläggning)17290

Böcker, inplastning (typ paketering)82920

Böcker, ombindning18140

Böcker, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Böcker, partihandel, förlagsverksamhet (ej 

musikböcker eller notböcker)

58110

Böcker, postorderhandel till hushåll och privatpersoner47913

Böcker, provisionshandel till företag (ej 

förlagsverksamhet)

46180

Böcker, reparation95290

Böcker, tryckning18122

Böcker, tryckta, elektroniska, på cd och dvd, 

förlagsverksamhet (ej musikböcker eller notböcker)

58110

Böcker, tryckta, elektroniska, på cd och dvd, utgivning 

(ej musikböcker eller notböcker)

58110

Börser för terminskontrakt avseende råvaror66110
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Cab, taxitrafik49320

Café (cafe, caféer)56100

Callcentertjänster82200

Campingartiklar (sovsäckar, tält), reparation95290

Campingplatser för husvagnar och tält55300

Campingutrustning, butikshandel47641

Campingutrustning, partihandel46491

Campingvagnar, husbilar och husvagnar, även 

begagnade, auktionshandel, detaljhandel, 

internethandel, partihandel, provisionshandel

45192

Campingvagnar, tillverkning29200

Campingvagnar, uthyrning och leasing77390

Campingägarföreningar94990

Casino verksamhet92000

Casinoverksamhet92000

Catering för enstaka tillfälliga evenemang (events)56210

Catering regelbunden catering på kontrakt i t.ex. en 

ishall, kaffe och korv på varje hemmamatch

56299

Catering, ej för sjukhus, skolor, transportsektorn eller 

tillfälliga speciella evenemang

56299

Catering, för privathushåll56210

Catering, för sjukhus56292

Catering, för skolor56293

Catering, för transportsektorn56294

CD spelare, reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95210

Cd-skivor, butikshandel47630

Cd-skivor, inspelade, partihandel (även internethandel 

till företag)

46433

Cd-skivor, oinspelade, partihandel46521

Cd-skivor, oinspelade, tillverkning26800

Cd-skivor, provisionshandel till företag46180

Cd-skivor, reproduktion18200

Cd-skivor, utgivning  (ej tidningar och böcker, andra än 

musikböcker)

59200

Cd-spelare, butikshandel47430

Cd-spelare, partihandel46432

Cd-spelare, tillverkning26400

Cellofan, tillverkning17129

Cellplast för isolering, partihandel46731

Cellplast, bilindustrin, halvfabrikat, tillverkning22210

Cellplast, för isolering, tillverkning22210

Cellplast, möbelindustrin, halvfabrikat, tillverkning22210

Cellstoff, partihandel46460

Cellstoff, tillverkning17129

Celluloid, partihandel46769

Celluloid, tillverkning22210

Cellulosacementvaror, tillverkning23650

Cellulosaderivat, kemiska, tillverkning20160

Cellulosafiber (cellulosaisolering, lösull av inköpt 

papper, tillverkning

17290

Cellulosalack, partihandel46731

Cellulosalack, tillverkning20300

Cement, butikshandel47521

Cement, ej eldfast, tillverkning23510

Cement, eldfast, tillverkning23200

Cement, hydraulisk, tillverkning23510

Cement, partihandel46731

Cementputsning, husbyggnad43310

Cementvaror, partihandel46731

Cementvaror, som basreliefer, högreliefer, vaser, 

krukor, urnor o.d. tillverkning (ej för byggändamål)

23690

Central och regional planering, reglering och 

utvärdering av hälsovård och sjukvård, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84123

Centrala Studiestödsnämnden64920

Centralbankverksamhet, Riksbanken64110

Centraldammsugare, butikshandel47540

Centraldammsugare, ej hushålls, partihandel46699

Centraldammsugare, för hushållsbruk, tillverkning27510

Centraldammsugare, hushålls, partihandel46431

Centraldammsugare, installation43290

Centraldammsugare, tillverkning, (ej för hushåll)28290

Centralköksverksamhet, för omsorg och institutioner56293

Centralköksverksamhet, för sjukhus56292

Centralköksverksamhet, skolkök56293

Centralvärme, installation43221

Centrifugalfläktar, partihandel46699

Centrifugalfläktar, tillverkning28250

Centrifugalpumpar, tillverkning (ej hydrauliska)28130

Centrifuger, ej för hushålls, ej till medicinska 

laboratorier, partihandel

46699

Centrifuger, elektriska, hushållscentrifuger, installation, 

ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Centrifuger, elektriska, hushållscentrifuger, reparation 

och service, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Centrifuger, för sockerindustrin, egentillverkade, 

installation

28930

Centrifuger, för sockerindustrin, egentillverkade, 

reparation

28930

Centrifuger, för sockerindustrin, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Centrifuger, för sockerindustrin, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Centrifuger, för sockerindustrin, tillverkning28930

Centrifuger, hushålls, tvätt, partihandel46431

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, 

egentillverkade, installation

32501

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, 

egentillverkade, reparation

32501

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, ej 

egentillverkade, reparation

33130

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, 

partihandel

46460

Centrifuger, medicinsk laboratorieutrustning, 

tillverkning

32501

Centrifuger, mjölkseparatorer, tillverkning28930

Centrifuger, tvätt, (ej för hushåll) ej egentillverkade, 

reparation

33120

Centrifuger, tvätt, (ej för hushåll), ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Centrifuger, tvätt, (ej för hushåll), tillverkning28940

Centrifuger, tvätt, för hushåll, tillverkning27510
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Centrifuger, övriga, egentillverkade, installation (ej 

medicinsk laboratorieutrustning eller för tvätt, mjölk 

eller sockerindustrin)

28290

Centrifuger, övriga, egentillverkade, reparation (ej 

medicinsk laboratorieutrustning eller för tvätt, mjölk 

eller sockerindustrin)

28290

Centrifuger, övriga, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel, (ej medicinsk 

laboratorieutrustning eller för tvätt, mjölk eller 

sockerindustrin)

33200

Centrifuger, övriga, ej egentillverkade, reparation (ej 

medicinsk laboratorieutrustning eller för tvätt, mjölk 

eller sockerindustrin)

33120

Centrifuger, övriga, tillverkning (ej medicinsk 

laboratorieutrustning eller för tvätt, mjölk eller 

sockerindustrin)

28290

Certifiering71200

Chamotte, brytning08120

Champagne, partihandel46340

Charkuterimaskiner, partihandel46699

Charkuterimaskiner, tillverkning28930

Charkuterivaror, butikshandel (charkbutik)47220

Charkuterivaror, partihandel46320

Charkuterivaror, tillverkning av torkat, saltat eller rökt 

kött

10130

Charterbussar, icke reguljär trafik49390

Charterbussverksamhet (ej reguljär trafik)49390

Charterbåt, inre vattenvägar50302

Charterbåtar, havssjöfart och kustsjöfart50102

Charterflyg51102

Checkar, tryckning18122

Checkskrivningsmaskiner, tillverkning28230

Cheerleader klubbar93199

Chefsrekryteringskonsultverksamhet78100

Chipmärkning och identifikation av djur01620

Chips, potatischips, partihandel46380

Chiropraktikerverksamhet86905

Chokladprovning93290

Chokladvaror, av brun choklad, tillverkning10822

Chokladvaror, av vit choklad, tillverkning10821

Chokladvaror, butikshandel (chokladbutik)47242

Chokladvaror, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Chokladvaror, partihandel46360

Chokladvaror, provisionshandel till företag46170

Cider, framställning11030

Cider, partihandel46340

Cigaretter, partihandel46350

Cigaretter, tillverkning12000

Cigarettetuier, läder eller konstläder, tillverkning15120

Cigarettfodral, ädla metaller, tillverkning32120

Cigarettpapper, partihandel46350

Cigarettpapper, tillverkning17290

Cigarettändare, partihandel46499

Cigarettändare, tillverkning32990

Cigarrer, cigaretter, snus, butikshandel47260

Cigarrer, partihandel46350

Cigarrer, tillverkning12000

Cigarrettmunstycken, plast, tillverkning22290

Cigarrettmunstycken, trä, tillverkning16292

Cikoria, framställning10830

Cikoria, partihandel46370

Cirkulationskåpor, elektriska för hushållsbruk, 

tillverkning

27510

Cirkusföreställningar90010

Cisterner, för byggnadsändamål, partihandel46731

Cisterner, metall (rymd mer än 300 liter), tillverkning25290

Cisterner, plast, med en rymd av mer än 300 liter, 

tillverkning

22230

Cisterner, plastcisterner (mer än 300 liter), ej för 

centraluppvärmning eller byggändamål, partihandel

46699

Cisterner, plåtcisterner, (mer än 300 liter), ej för 

centraluppvärmning eller byggändamål, partihandel

46699

Cisterner, rymd mer än 300 liter, för 

centraluppvärmning, partihandel

46742

Citycab49320

Civilförsvaret84223

Civilförsvarsföreningar84223

Clownverksamhet, fristående90010

Coachning, inom idrott85510

Coachning, till företag, utveckla verksamhet mot 

uppställda mål

70220

Coachning, till privatpersoner, ej idrott96090

Coladrycker, framställning11070

Containertrafik, ej reguljär utrikessjöfart och kustsjöfart50202

Containertrafik, reguljär utrikessjöfart och kustsjöfart50201

Containeruthyrning och containerleasing77390

Containrar (godsbehållare) för transport, reparation av 

egentillverkade

29200

Containrar (godsbehållare) för transport, reparation av 

ej egentillverkade

33110

Containrar (godsbehållare) för transport, tillverkning29200

Containrar, kontorscontainrar och bostadsuthyrning77390

Containrar, metallcontainrar för transport, reparation av 

egentillverkade

29200

Containrar, metallcontainrar, för transport, reparation 

av ej egentillverkade

33110

Containrar, metallcontainrar, för transport, tillverkning29200

Containrar, metallcontainrar, till transportmedel, 

partihandel

46699

Containrar, uthyrning och leasing77390

Cops, papperscops, tillverkning17290

Cops, plastcops, tillverkning22220

Cops, träcops, tillverkning16292

Copyright, rådgivning och handläggning69103

Copywriting, författande av reklamtext på uppdrag73111

Cordväv, partihandel46410

Couscous, tillverkning10730

Crepes tillagning och handel i marknadsstånd eller i 

ambulerande vagnar (försäljningsvagnar) eller bilar

56100

Crepes, frusna, industriell tillverkning (ej verksamhet 

på kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850

Crepes, färska, industriell tillverkning (ej verksamhet 

på kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850
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Crosscartklubbar93120

Curlingbanor, drift av93119

Cykelbanor, anläggning av42110

Cykelbilar, partihandel46491

Cykelbilar, tillverkning30920

Cykelbud53202

Cykelgeneratorer, partihandel46741

Cykelgeneratorer, tillverkning29310

Cykelhjälmar, butikshandel47642

Cykelhjälmar, gummi, tillverkning32990

Cykelhjälmar, metall, tillverkning32990

Cykelhjälmar, partihandel46491

Cykelhjälmar, plast, tillverkning32990

Cykelklubbar93120

Cykellyktor, el, tillverkning27400

Cykellås, butikshandel47642

Cykellås, metall, tillverkning25720

Cykellås, partihandel46491

Cykellås, provisionshandel till företag46180

Cykelparkeringar, korttidsparkering, drift av52219

Cykelpumpar, butikshandel47642

Cykelpumpar, internethandel (webbutik), till hushåll 

och privatpersoner

47915

Cykelpumpar, partihandel46491

Cykelpumpar, provisionshandel till företag46180

Cykelpumpar, tillverkning28130

Cykelreparationer95290

Cykeltaxi49390

Cykeltillbehör, butikshandel47642

Cykeltävlingsverksamhet93199

Cyklar för spinning, tillverkning30920

Cyklar med hjälpmotor, handel med45400

Cyklar, ej med hjälpmotor eller trehjulingar för barn, 

partihandel

46491

Cyklar, ej med hjälpmotor, butikshandel (cykelaffär, 

cykelbutik)

47642

Cyklar, ej med hjälpmotor, provisionshandel till företag46180

Cyklar, med hjälpmotor, tillverkning30910

Cyklar, reparation och underhåll95290

Cyklar, tillverkning (tvåhjulingar)30920

Cyklar, uthyrning till hushåll77210

Cyklop, snorklar, butikshandel47641

Cyklop, snorklar, internethandel (webbutik), till hushåll 

och privatpersoner

47915

Cyklop, snorklar, partihandel46491

Cyklop, snorklar, provisionshandel till företag46180

Cyklop, snorklar, tillverkning32300

Cylinderlås, partihandel46741

Cylinderlås, tillverkning25720
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Dagbarnvårdsverksamhet88910

Dagcenter, för personer med funktionsnedsättning88102

Dagcenter, hörselskadade88102

Dagcenter, vuxna missbrukare88992

Dagcenter, äldre88101

Dagcentral, vuxna missbrukare88992

Dagcentrum, vuxna missbrukare88992

Daghem, ej familjedaghem85100

Dagkolonier93290

Dagkonferensverksamhet82300

Daglig verksamhet t.ex. dagcentrum och 

servicecentraler, för personer med 

funktionsnedsättning

88102

Dagligvaror, (DAGAB, KF o.l.), partihandel46390

Dagligvaror, partihandel, icke specialiserad46390

Dagligvaruhandel med mindre än 1 500 m2 säljarea 

och minst 35 procent livsmedel, drycker och tobak

47112

Dagligvaruhandel med större än 1 500 m2 säljarea och 

minst 35 procent livsmedel, drycker och tobak

47111

Dagmammeverksamhet88910

Dagsjukvård, ej på sjukhus86211

Dagsjukvård, specialiserad öppenvård på sjukhus86221

Dagstidningar, tryckta, elektroniska, på cd och dvd, 

utgivning

58131

Dagstidningsutgivning58131

Dagstidningsutgivning, tryckta och elektroniska58131

Dagverksamhet för äldre88101

Dagverksamhet t.ex. dagcentrum och servicecentraler, 

för personer med funktionsnedsättning

88102

Dagvård, vuxna missbrukare88992

Damasker, partihandel46420

Damasker, tillverkning15200

Damejeanner, glas, tillverkning23130

Damejeanner, partihandel46440

Damejeanner, plastdamejeanner, tillverkning22220

Damfriseringsverksamhet96021

Damkläder, ej päls, butikshandel47713

Damkläder, internethandel till hushåll och 

privatpersoner, andra än träningsoveraller, skiddräkter, 

baddräkter och badbyxor av trikå

47912

Damkläder, partihandel46420

Damkonfektion, butikshandel47713

Damkonfektion, partihandel46420

Dammbindning, vattning eller saltning av vägar för att 

det inte ska damma

81290

Dammbyggande42910

Dammhanddukar, tillverkning13922

Dammsugare, butikshandel (ej betesdammsugare)47540

Dammsugare, central, butikshandel47540

Dammsugare, central, ej hushålls, partihandel46699

Dammsugare, central, för hushållsbruk, tillverkning27510

Dammsugare, central, hushålls, partihandel46431

Dammsugare, central, installation43290

Dammsugare, egentillverkade, för professionellt bruk, 

reparation (ej betesdammsugare)

28290

Dammsugare, egentillverkade, reparation, (ej för 

hushåll eller betesdammsugare)

28290

Dammsugare, ej egentillverkade, för professionellt 

bruk, reparation

33120

Dammsugare, ej egentillverkade, reparation, (ej för 

hushåll)

33120

Dammsugare, ej hushåll, partihandel46699

Dammsugare, ej hushålls, tillverkning (ej 

betesdammsugare)

28290

Dammsugare, hushålls, partihandel46431

Dammsugare, hushålls, tillverkning27510

Dammsugare, hushållsdammsugare, reparation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Dammvippor, tillverkning32910

Damöverkläder, tillverkning14130

Dansare, fristående90010

Dansband90010

Dansföreningar93290

Dansföreställningar, produktion av90020

Dansklubbar93290

Danskursverksamhet, (ej kommunal eller statlig)85522

Danspedagogverksamhet, privatundervisning85522

Danssportförbund93199

Danssällskap93290

Dansterapi, ej med psykoterapeutisk inriktning96040

Dansterapi, psykoterapeutisk inriktning86909

Danstillställningar93290

Dansundervisning, (ej kommunal eller statlig)85522

Databaspublicering, direktansluten58190

Databasutveckling62010

Databasverksamhet63110

Databearbetningsverksamhet, uppdrag63110

Databehandling63110

Databehandlingsutrustning, reparation95110

Datacaféer, (datacafe) servering som huvudsaklig 

verksamhet

56100

Datacaféer, (datacafeer) lån av dator (ej hemlån), mot 

betalning, som huvudsaklig verksamhet

61900

Datacentraler, drift av kunds datacentral på uppdrag62030

Datainspektionen84112

Datainstallation, datanät och datorledningar43210

Datakommunikationsutrustning såsom, routrar, 

hubbar, switchar, bryggor, (nät) slussar, tillverkning

26300

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult) 

hårdvara, maskinvara

62020

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult) 

utveckling av generella programvaror, mjukvaror ej i 

samband med utgivning

62010

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

databehandling, databasverksamhet

63110

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

datordriftstjänster

62030

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), drift av 

webbplatser

63120

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

programmering för specifik kund

62010

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

systemdesign

62020

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

systemutformning

62020
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Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

utveckling av applikationer

62010

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

utveckling av kundspecifika mjukvaror, programvaror

62010

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

webbdesign

62010

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult), 

återskapande av data efter datorkrasch

62090

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult,  

ADB-konsult) utveckling i samband med utgivning av 

generella programvaror, mjukvaror (ej för dataspel)

58290

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult, 

ADB-konsult) utgivning av generella programvaror, 

mjukvaror (ej för dataspel)

58290

Datakonsultverksamhet, (IT-konsult, ITkonsult, 

ADB-konsult) utveckling av generella programvaror för 

dataspel i samband med utgivning

58210

Datalagring63110

Datamaskiner, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datamaskiner, butikshandel, försäljning till hushåll och 

privatpersoner

47410

Datamaskiner, partihandel46510

Datamaskiner, reparation95110

Datamaskiner, tillverkning26200

Datamedier, reproduktion18200

Datanät, drift och service63110

Dataobjekt, uthyrning, utan operatör77330

Dataprodukter (ej dataspel), butikshandel till hushåll 

och privatpersoner

47410

Dataprodukter (ej dataspel), provisionshandel till 

företag

46142

Dataprodukter, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Dataprodukter, partihandel46510

Dataprogram o.l., reproduktion (av masterkopior)18200

Dataprojektorer, reparation95110

Datapublicering, direktansluten58190

Dataregistreringsverksamhet, uppdrag63110

Dataservice, reparationer av datorer (ej stordatorer)95110

Dataservrar, tillverkning26200

Dataspel, butikshandel47410

Dataspel, datorspel, tv-spel, pc-spel, mobilspel etc., 

programvaror, för generell användning, utveckling av i 

samband med utgivning

58210

Dataspel, drift i vinstsyfte med spelavgift92000

Dataspel, partihandel46510

Dataspel, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner (webbutik)

47914

Dataspel, reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95210

Dataspel, tillverkning26400

Dataspel, uthyrning till hushåll77220

Dataspel, utveckling av generella programvaror, 

mjukvaror, ej i samband med utgivning

62010

Dataspelhallar, drift av92000

Dataspelsutveckling, ej i samband med utgivning62010

Datasupport på telefon, på uppdrag av företag som 

varken sålt eller framställt programvaror eller system

82200

Datasupport, datordrift, databehandling hos kunds 

datorsystem

62030

Datasupport, programvarurådgivning till specifik kund62010

Datasystem utveckling av för generell användning i 

samband med utgivning

58290

Datasystem, utveckling62020

Datatillbehör, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datatillbehör, butikshandel till hushåll och 

privatpersoner

47410

Datatillbehör, partihandel46510

Datautbildning, för personal85594

Datautbildning, för privatpersoner85599

Datautrustning, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datautrustning, butikshandel, försäljning till hushåll 

och privatpersoner

47410

Datautrustning, partihandel46510

Dataöverföringsverksamhet, trådbundet nät61100

Dataöverföringsverksamhet, trådlöst nät61200

Datorbaserade automatiska teleinformationstjänster (ej 

callcenter)

63990

Datorbutiker, butikshandel för yrkesmässig användning46510

Datorbutiker, försäljning till hushåll och privatpersoner47410

Datordrift, uppdrag hos kunds datorsystem62030

Datordriftstjänster, uppdrag hos kunds datorsystem62030

Datorer och datorutrustning, postorderhandel till 

hushåll och privatpersoner

47914

Datorer och kringutrustning, butikshandel för 

yrkesmässig användning

46510

Datorer och kringutrustning, partihandel46510

Datorer och kringutrustning, utan operatör, uthyrning77330

Datorer och tillbehör, installation i samband med 

butikshandel för yrkesmässig användning

46510

Datorer och tillbehör, installation i samband med 

butikshandel, försäljning till hushåll och privatpersoner

47410

Datorer och tillbehör, installation i samband med 

partihandel

46510

Datorer, butikshandel försäljning till hushåll och 

privatpersoner

47410

Datorer, demontering, isärtagning av andra material än 

metall för direktanvändning, partihandel

46773

Datorer, demontering, isärtagning av metallvaror för 

direktanvändning, partihandel

46772

Datorer, kringutrustning, reparation95110

Datorer, leasing finansiell64910

Datorer, programmering, baserad på kundspecifik 

order

62010

Datorer, provisionshandel till företag46142

Datorer, reparation (datorservice), ej stordatorer95110

Datorer, tillverkning26200

Datorer, uthyrning och leasing, utan operatör77330

Datorförsäljning, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datorförsäljning, butikshandel, försäljning till hushåll 

och privatpersoner

47410
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Datorförsäljning, partihandel46510

Datorförsäljning, provisionshandel till företag46142

Datorinstallation i samband med butikshandel, 

försäljning till hushåll och privatpersoner

47410

Datorinstallation i samband med partihandel46510

Datorinstallation, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datorkonsult, hårdvara62020

Datorproducerad grafik för film, videoinspelningar och 

inspelade TV program

59120

Datorprogram utveckling av, vid försäljning av 

lagersystem

46692

Datorprogram, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datorprogram, butikshandel, försäljning till hushåll och 

privatpersoner

47410

Datorprogram, för generell användning, utveckling ej i 

samband med utgivning

62010

Datorprogram, för generell användning, utveckling i 

samband med utgivning, (ej för dataspel)

58290

Datorprogram, partihandel46510

Datorprojektorer, (videoprojektorer), tillverkning26200

Datorspel, butikshandel47410

Datorspel, partihandel46510

Datorspel, programvaror, mjukvaror för generell 

användning, utveckling av, ej i samband med utgivning

62010

Datorspel, tillverkning26400

Datorspel, uthyrning till hushåll77220

Datortillbehör, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Datortillbehör, butikshandel, försäljning till hushåll och 

privatpersoner

47410

Datortillbehör, partihandel46510

Datortomografer (CT-skanner), tillverkning26600

Datorutrustning, detaljhandel till hushåll och 

privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik)

47914

Dedicerade dataterminaler, tillverkning26200

Defibrillatorer, hjärtstartare, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Defibrillatorer, partihandel46460

Defibrillatorer, tillverkning26600

Degar, för beredning av bakverk, partihandel46380

Degar, för beredning av bakverk, tillverkning10612

Deglar, spatlar, anoder för galvanisering, ädla metaller, 

tillverkning

32120

Dejting, kontaktförmedling, mötesplatser på internet96090

Dekaler, tryckning18122

Deklarationsrådgivning69203

Dekodrar, tillverkning26300

Dekontaminering av jordmassor eller grundvatten på en 

förorenad plats, med hjälp av mekaniska, kemiska 

eller biologiska metoder

39000

Dekorationer, pappersdekorationer, tillverkning17290

Dekorationer, partihandel46499

Dekorationer, plastdekorationer, tillverkning22290

Dekorationslister, trä, tillverkning16292

Dekorationsmålning av färdiga möbler, på uppdrag ej i 

samband med tillverkning

31090

Dekorationsmålning på bilar45202

Dekorationsmålning på möbler, i samband med 

nytillverkning

31090

Dekorativa matvagnar, tillverkning31011

Dekoratörsverksamhet, (skyltning), fristående73119

Dekormontage, bilar45202

Dekormålning av färdiga möbler, på uppdrag ej i 

samband med tillverkning

31090

Dekormålning, bilar och bussar45202

Dekormålning, möbler, i samband med nytillverkning31090

Delar och tillbehör till cyklar, tillverkning30920

Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, 

utom delar till luftfartygsmotorer

28110

Delar till gummiskor och gummistövlar, tillverkning22190

Delar till mejerimaskiner, tillverkning28930

Delar till mjukplastmaskiner och mjukgummimaskiner, 

tillverkning

28960

Delar till mjölkningsmaskiner, tillverkning28300

Delar till musikinstrument, tillverkning32200

Delar till möbler, tillverkning (utom för kirurgiskt, 

medicinskt, dentalt och veterinärt bruk)

31090

Delar till plastskor och plaststövlar, tillverkning22290

Delar till träskor, tillverkning16292

Delgivning på uppdrag82990

Delikatesser, butikshandel47299

Delikatesser, internethandel, webbutik till hushåll och 

privatpersoner

47919

Delikatesser, partihandel (även internethandel till 

företag)

46380

Delning, förpackning och butikshandel med inköpta 

ostar

47299

Delning, förpackning och partihandel med inköpta 

ostar

46330

Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon 

för verktygsmaskiner, tillverkning

28490

Deltidsförskolor85100

Deltidsgrupper, förskolor85100

Demensboende, drift av87301

Demensföreningar94990

Demonstrationer, varudemonstrationer73119

Demontering av bilar och partihandel med 

direktanvändbara delar, t.ex. avgassystem, 

backspeglar, fälgar, motorer, navkapslar o.d.

46771

Demontering av datorer, för vidare behandling på 

fragmenteringsföretag

38312

Demontering av elektriskt och elektroniskt avfall, för 

vidare behandling på fragmenteringsföretag

38312

Demontering av fartyg och båtar, för vidare behandling 

på fragmenteringsföretag

38319

Demontering av stora maskiner och utrustningar, för 

senare installation och montering

33200

Demontering av tv-apparater, tvättmaskiner, kylskåp, 

för vidare behandling på fragmenteringsföretag

38312

Demontering av uttjänta fordon (bilar och bussar etc.), 

för vidare behandling på fragmenteringsföretag

38311

Demontering av övrig kasserad utrustning, (ej bilar, 

elektriskt eller elektroniskt avfall), för vidare behandling 

på fragmenteringsföretag

38319
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Dental kirurgi, människor86230

Dentala laboratorieugnar, reparation av egentillverkade32501

Dentala laboratorieugnar, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Dentala laboratorieugnar, tillverkning32501

Dentalarbeten (framställning av tandproteser)32502

Dentalinstrument och dentalapparater, tillverkning32501

Dentalinstrument, partihandel46460

Dentallaboratorium32502

Dentalmaskiner, partihandel46460

Deodoranter, partihandel46450

Deodoranter, tillverkning20420

Departement84111

Depeschkontor79900

Depå, magasinering och varulagring52100

Depåförvaltning, värdepapper, för annans räkning66190

Depåverksamhet (finansiell)66190

Derivat av hormoner, tillverkning21100

Design av industriella produkter som textilier, kläder, 

skor, smycken och andra varor för personligt och 

hushållsbruk (ej den tekniska processen eller 

systemet)

74101

Design av kaffemaskiner, sportprodukter, 

mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon (ej 

den tekniska processen eller systemet)

74101

Design av textilier, kläder, skor, smycken och andra 

varor för personligt och hushållsbruk (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Design industriella produkter som kaffemaskiner, 

sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, 

TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Design industriella produkter som maskiner, apparater, 

instrument, strukturer, processer och system

71122

Designverksamhet, industriella produkter som 

kaffemaskiner, sportprodukter, mobiltelefoner, 

musikspelare, TV-apparater, fordon, datorer (ej den 

tekniska processen eller systemet)

74101

Designverksamhet, industriella produkter som 

maskiner, apparater, instrument, strukturer, processer 

och system

71122

Designverksamhet, industriella produkter som textilier, 

kläder, skor, smycken och andra varor för personligt 

och hushållsbruk (ej den tekniska processen eller 

systemet)

74101

Desinfektionsmedel, ej för människor, tillverkning20200

Desinfektionsmedel, partihandel46460

Desinfektionsmedel, till människor20410

Desinfektionsverksamhet81290

Desktop publishing18130

Destillerat aromatiskt vatten, tillverkning20590

Destillerat vatten, (ej aromatiskt), tillverkning20130

Destillering av stenkolstjära20140

Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker11010

Destilleringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, egentillverkad, installation

32501

Destilleringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, egentillverkad, reparation

32501

Destilleringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, ej egentillverkad, installation, ej i 

samband med handel

33200

Destilleringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, ej egentillverkad, reparation

33130

Destilleringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, tillverkning

32501

Destilleringsapparater, tillverkning (ej medicinsk 

laboratorieutrustning)

28290

Destruktion, sekretesshandlingar80100

Detaljhandel med beredd mat för omedelbar 

konsumtion (flyttbara matförsäljare)

56100

Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till 

motorfordon, även internethandel (utom till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45320

Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till 

snöskotrar, även internethandel

45320

Detaljhandel, brett sortiment, typ "diversehandel"47199

Detaljhandel, övrig (ej butik, ambulerande, torg, 

marknad, internet, provision)

47999

Detektivtjänster80300

Detektorer, partihandel46691

Detonatorer, elektriska, tillverkning20510

Dextrin, partihandel46360

Dextrin, tillverkning10620

DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder94990

Diagnostikapparater, registrerande, tillverkning26600

Diagnostikapparater, reparation av egentillverkade26600

Diagnostikapparater, reparation av ej egentillverkade33130

Diagnostisk reagens, partihandel46460

Diagnostisk reagens, tillverkning21200

Diagramblad, till färdskrivare, papper, tillverkning17290

Dialysapparater, tillverkning32501

Diamantborrning, diamantsågning, byggande av 

anläggningar

43999

Diamantborrning, diamantsågning, byggande av hus43120

Diamanter, slipning32120

Diaprojektorer, tillverkning26700

Dieselbränsle, detaljhandel47300

Dieselbränsle, partihandel46710

Diesellok, partihandel46699

Diesellok, tillverkning30200

Dietistverksamhet86909

Dietmat, partihandel46380

Diffraktionskameror, tillverkning26510

Digital utskjutning18130

Digitala kameror, (för fotografering), tillverkning26700

Digitalboxar, partihandel46432

Digitalkameror, (för fotografering), tillverkning26700

Digitalkameror, för hushålls bruk och privat bruk, 

reparation

95290

Digitalkameror, för yrkesmässig fotografering, 

reparation av egentillverkade

26700

Digitalkameror, för yrkesmässig fotografering, 

reparation av ej egentillverkade

33130

Digitalt presentationsmaterial, framställning av18130

Dikesgrävning43120
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Dikning43120

Dikteringsapparater, partihandel46660

Dikteringsapparater, reparation av egentillverkade28230

Dikteringsapparater, reparation av ej egentillverkade33120

Dikteringsapparater, tillverkning28230

Dinappar, tillverkning22190

Dioder, tillverkning26110

Direktförsäljning, detaljhandel (provisionshandel)47991

Direktförsäljning, dörrförsäljning, ej provisionshandel47993

Direktförsäljning, ej provisionshandel47993

Direktförsäljning, livsmedel, ej provisionshandel, i butik 

eller för direktkonsumtion

47992

Direktmarknadsföring, callcenter82200

Direktreklamarbete, uppdrag73112

Dirigenter, fristående90010

Discjockeyverksamhet (diskjockey)90010

Diskar, butiksdiskar, tillverkning31012

Diskbänkar, metall, tillverkning (även av rostfritt stål)25991

Diskbänkar, partihandel46731

Diskbänkar, plastdiskbänkar, tillverkning22230

Disketter (till datorer), butikshandel47630

Disketter (till datorer), oinspelade, partihandel46521

Disketter (till datorer), tillverkning26800

Diskmaskiner, ej för hushållsbruk, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Diskmaskiner, ej hushålls, partihandel46699

Diskmaskiner, ej hushålls, tillverkning28290

Diskmaskiner, elektriska, för hushållsbruk, installation, 

service och reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Diskmaskiner, för hushållsbruk, butikshandel47540

Diskmaskiner, hushålls, partihandel46431

Diskmaskiner, hushålls, tillverkning27510

Diskmaskiner, industriellt bruk, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Diskmedel, partihandel46440

Diskmedel, tillverkning20410

Diskotek, utan servering, drift av93290

Diskrimineringsombudsmannen, DO84112

Disktrasor, tillverkning13922

Dispaschörers verksamhet66210

Dissolvingmassa av ved, tillverkning17113

Distanshandel på Internet, med brett sortiment till 

hushåll och privatpersoner

47911

Distanshandel via internet med bosättningsvaror till 

hushåll och privatpersoner (webbutik)

47916

Distanshandel via internet med sportutrustning och 

fritidsutrustning till hushåll och privatpersoner 

(webbutik)

47915

Distanshandel via Internet med textilier och konfektion47912

Distanshandel via internet, med böcker och andra 

mediavaror, till hushåll och privatpersoner

47913

Distanshandel via internet, med datorutrustning, till 

hushåll och privatpersoner

47914

Distanshandel via postorder med bosättningsvaror till 

hushåll och privatpersoner

47916

Distanshandel via postorder med brett sortiment till 

hushåll och privatpersoner

47911

Distanshandel via postorder med sportutrustning och 

fritidsutrustning till hushåll och privatpersoner

47915

Distanshandel via postorder med textilier och 

konfektion, till hushåll och privatpersoner

47912

Distanshandel via postorder, med böcker och andra 

mediavaror, till hushåll och privatpersoner

47913

Distanshandel via postorder, med datorutrustning, till 

hushåll och privatpersoner

47914

Distribution av gasformiga bränslen via rörnät35220

Distribution, vägtransport av gods (ej distribution av 

vatten, ej flyttransporter)

49410

Distributionstransformatorer, elektriska, tillverkning27110

Distriktidrottsförbund93199

Distriktsläkarverksamhet86211

Distriktssköterskemottagning (DSM)86903

Distriktssköterskevård, (DSK, DSV)86903

Distriktsveterinärverksamhet75000

Diverse övrig utbildning (utbildning som inte definieras 

av nivå och som inte nämnts tidigare)

85599

Djur, uppblåsbara, tillverkning32400

Djur, uppstoppning av32990

Djurdagis, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.)01620

Djurdagis, sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Djurfoder till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.), 

partihandel

46210

Djurfoder, oberedda t.ex. hö, partihandel46210

Djurfoder, sällskapsdjur, (hundar, katter m.fl.), 

partihandel

46380

Djurfoder, sällskapsdjur, (hundar, katter, m.fl.), 

butikshandel

47762

Djurfoder, till husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), 

framställning

10910

Djurförsäkringsföreningar65120

Djurinventering, varginventering, viltinventering, på 

uppdrag

74900

Djurmassage, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

01620

Djurmassage, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

96090

Djurpark, drift av91040

Djurpensionat, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.)01620

Djurpensionat, sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Djurpsykolog, sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.), ej 

veterinärverksamhet

96090

Djursjukhus75000

Djursjukvård, djurhälsovård för husdjur, hästar, kor, 

grisar m.fl., ej veterinärverksamhet

01620

Djursjukvård, djurhälsovård för sällskapsdjur, hundar 

katter m.fl. ej veterinärverksamhet

96090

Djursjukvård, djurhälsovård, veterinärverksamhet75000

Djurskyddsföreningar94990

Djurtolkning, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.)01620

Djurtolkning, sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Djurtransporter49410

Dockkläder, tillverkning32400

Dockning och utdockning med bogserbåt52220
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Dockor avsedda för fysikundervisning, 

kemiundervisning eller teknikundervisning, såsom t.ex. 

brandövningar, konstgjord andning, partihandel

46699

Dockor avsedda för fysikundervisning, 

kemiundervisning eller teknikundervisning, såsom t.ex. 

brandövningar, konstgjord andning, tillverkning

32990

Dockor, leksaker, reparation95290

Dockor, med tillbehör, tillverkning32400

Dockskåp, butikshandel47650

Dockskåp, partihandel46499

Dockskåp, tillverkning32400

Dockteatrar93290

Doftljus, partihandel46499

Doftljus, stearinljus, värmeljus, handel på internet till 

hushåll och privatpersoner (webbutik)

47919

Doftljus, stearinljus, värmeljus, hemförsäljning, 

provisonshandel (hemparty, homeparty)

47991

Doftljus, tillverkning32990

Dokumentation av nyutvecklade programvaror, 

mjukvaror (kundanpassade)

62010

Dokumenthållare, metall, tillverkning25999

Dokumentärfotografering74203

Dolomit, bränd, tillverkning23520

Dolomit, obränd, brytning08110

Domare, inom idrott, professionella93199

Domkrafter, ej för motorfordon, partihandel46699

Domkrafter, hydrauliska (ej stationära plattformar för 

bilverkstäder), reparation av egentillverkade

28220

Domkrafter, hydrauliska (ej stationära plattformar för 

bilverkstäder), reparation av ej egentillverkade

33120

Domkrafter, hydrauliska (ej stationära plattformar för 

bilverkstäder), tillverkning

28220

Domkrafter, till motorfordon, detaljhandel45320

Domkrafter, till motorfordon, partihandel och 

provisionshandel

45310

Domkrafter, tillverkning28220

Domstolsverksamhet84232

Domänregistrering63110

Donationsfonder64309

Dragbänkar, tillverkning28410

Dragfordon, för påhängsvagnar, tillverkning29102

Dragkedjor, partihandel46410

Dragkedjor, provisionshandel till företag46160

Dragkedjor, tillverkning32990

Dragkrok för motorfordon, utom till järnvägslok och 

vagnar, tillverkning

29320

Dragkrokar, rälsfordon, tillverkning30200

Dragning av ledningar i byggnader43210

Dragracing, tävlingsverksamhet93199

Dragregulatorer, tillverkning26510

Dragskivor, tillverkning25730

Dragspel, butikshandel47595

Dragspel, partihandel46499

Dragspel, tillverkning32200

Dragtruckar, tillverkning30990

Drakflygning (ej utbildning)93199

Drakseglingsinstruktör85510

Dramaskolor (utom akademiska)85522

Dramatiker, författare som skriver dramer, det vill säga 

teaterstycken

90030

Dramaturg, (konstnärlig rådgivare vid en teater) 

fristående

90020

Drank, framställning11010

Drank, partihandel46210

Draperier, butikshandel47532

Draperier, sömnad (tillverkning)13921

Draperityg, partihandel46410

Drav, framställning10910

Drav, partihandel46210

Drejskivor elektriska med stativ, tillverkning28990

Dressing, partihandel46380

Dressing, provisonshandel till företag46170

Dressing, tillverkning10840

Dressyr, av sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Drickchoklad, partihandel46360

Drickchoklad, tillverkning10822

Dricksglas, partihandel46440

Dricksglas, tillverkning23130

Dricksvatten, grundvatten, rening och upptagning36001

Dricksvatten, partihandel46340

Dricksvatten, ytvatten, rening, upptagning36002

Drift av anläggningar för överföring via satellit61300
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drift av anläggningar som genererar elektrisk energi35110
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Drift av auktoriserade marknadsplatser för värdepapper 

och råvaror

66110

Drift av avloppssystem eller reningsverk37000

Drift av dataservrar62030

Drift av distributionssystem (dvs. bestående av 

ledningar, stolpar, elmätare och installationskablar) 

som leder elkraften från genereringsanläggningen eller 

överföringssystemet till slutkunden (lokala nät)

35130

Drift av elbörser för överkapacitet på el och överföring 

av el

35140

Drift av elkraftverk35110

Drift av fiskevatten93199

Drift av flipperspel med myntinkast93290

Drift av fotbollsspel med myntinkast93290

Drift av fröplantager (skog)02109

Drift av kläckerier, fiskägg och fiskyngel (matfisk i 

sötvatten)

03220

Drift av kläckerier, fiskägg och fiskyngel (sättfisk i 

sötvatten)

03220

Drift av kundens datasystem på plats med dithörande 

stödtjänster

62030

Drift av kärnkraftverk, generering av elektricitet35110

Drift av lekautomater med myntinkast93290

Drift av lekparker93290

Drift av mobilnät61200

Drift av omlastningsanläggningar för icke miljöfarligt 

avfall

38110

Drift av personsökningsnätverk61200

Drift av pumpstationer för avloppssystem37000

Drift av pumpstationer för gasformiga bränslen35220

Drift av pumpstationer för grundvattenförsörjning36001

Drift av pumpstationer för hetvattenförsörjning35300

Drift av pumpstationer för ytvattenförsörjning36002

Drift av radarstationer61900

Drift av satellitmottagare61900

Drift av silor och andra spannmålsmagasin, ej i 

samband med annan verksamhet

52100

Drift av solkraftverk, generering av elektricitet35110

Drift av speciella deponier för mellanlagring av 

miljöfarligt avfall

38120

Drift av startbanor och landningsbanor, luftfart52230

Drift av system för kabeldistribution (datasignaler, 

radiosignaler och TV-signaler)

61100

Drift av system för överföring av elektricitet från 

genereringsanläggningen till distributionssystemet 

(stamnät och regionala nät)

35120

Drift av transformatorstationer35110

Drift av vattenkraftverk, generering av elektricitet35110

Drift av vindkraftverk, generering av elektricitet35110

Drift av virtuella webbplatser för spel92000

Drift av ångkraftverk, generering av elektricitet35110

Drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till 

anläggningar för överföring av röst, data, text, ljud och 

video med hjälp av en trådlös infrastruktur för 

telekommunikation

61200

Drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till 

anläggningar för överföring av röst, data, text, ljud och 

video med hjälp av satellit för telekommunikation

61300

Drift, underhåll och tillgång till anläggningar för 

överföring av röst, data, text, ljud och video med hjälp 

av en trådbunden infrastruktur för telekommunikation

61100

Drivaxlar, motorfordon, tillverkning29320

Driving range, golf, drift av93112

Drivmedel, detaljhandel47300

Drivmedel, partihandel46710

Drivmedel, provisionshandel till företag46120

Drivmedel, tillverkning19200

Drivning (skogsavverkning)02200

Drivning av boskap, på uppdrag01620

Drivning av inköpt skog på rot02200

Drivremmar, gummi,  ej egentillverkade, reparation33190

Drivremmar, gummidrivremmar, tillverkning22190

Drivremmar, läder, tillverkning15120

Drivremmar, partihandel46699

Drivremmar, plastdrivremmar, tillverkning22290

Drivremmar, transportremmar, textil, tillverkning13960

Droskverksamhet med häst49390

Droskägarföreningar49320

Druvmust, framställning11020

Druvmust, partihandel46340

Druvsocker och fruktsocker (glukos, fruktos, maltos), 

tillverkning

10620

Druvsocker, partihandel46360

Druvsocker, tillverkning10620

Drycker, detaljhandel i vanligen flyttbart stånd antingen 

längs en allmän väg eller på fast marknadsplats

47810

Drycker, inköpta buteljering utan föregående 

behandling

46340

Drycker, inköpta, försäljning från egen lastbil, ej för 

direktkonsumtion

47992

Drycker, partihandel46340

Drycker, provisionshandel till företag46170

Dryckesautomater, handel via47999

Dryckesprovning93290

Dräkter, butikshandel47713

Dräkter, partihandel46420

Dräkter, tillverkning14130

Dräneringsarbeten, ej som en stödtjänst till utvinning 

eller brytning

43120

Dräneringspumpar, partihandel46699

Dräneringspumpar, tillverkning, (ej hydrauliska)28130

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av brunkol, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av icke-järnmalm utom av uran- 

och toriummalm, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av järnmalm, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av råpetroleumutvinning och 

naturgasutvinning, på uppdrag

09100

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av stenkol, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med brytning av kemisk mineral, på uppdrag

09900



SNI2007 Uppslagstext sid 36UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med brytning av krita, kalksten och gipssten, 

på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med brytning av natursten, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med brytning av skiffer, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med utvinning av lera, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med utvinning av salt, på uppdrag

09900

Dräneringstjänster och pumpningstjänster, stödtjänst i 

samband med utvinning av sand, grus och berg, på 

uppdrag

09900

Dräneringtjänster och pumpningstjänster, som 

stödtjänst till utvinning av uranmalm och toriummalm, 

på uppdrag

09900

Drömtydning96090

Dubbning av däck, både nya och gamla45204

Dubbning av spelfilm och videofilm59120

Duk, metalltråd, tillverkning25930

Duk, plasthalvfabrikat, partihandel46769

Duk, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Dukar, plastdukar, bordsdukar tillverkning22290

Dumpning av icke miljöfarligt avfall38210

Dumprar, för terräng, tillverkning28920

Dunkar, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Duplicering, kontorsservice82190

Dupliceringsfärger, partihandel46750

Dupliceringsmaskiner, partihandel46660

Dupliceringsmaskiner, tillverkning28230

Dupliceringspapper, partihandel46660

Dupliceringspapper, tillverkning17230

Durkslag, metall, tillverkning25999

Durkslag, plast, tillverkning22290

Duschkabiner, partihandel46731

Duschkabiner, plast, tillverkning22230

Duschkar, plastduschkar, tillverkning22230

Duschrum, prefabricerade, metall, tillverkning25110

Duschrum, prefabricerade, partihandel46731

Duschrum, prefabricerade, trä, tillverkning16239

DVD spelare, reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95210

Dvd, ljud, reproduktion18200

Dvd, ljudinspelningar, utgivning (ej tidningar och 

böcker, andra än musikböcker)

59200

Dvd, rörliga bilder, reproduktion18200

Dvd-brännare, tillverkning26400

Dvd-film, butikshandel47630

Dvd-film, partihandel (även internethandel till företag)46433

Dvd-filmer, rörliga bilder, nyinspelning (ej i TV studio)59110

Dvd-filmer, uthyrning för hushållsbruk77220

Dvd-skivor, butikshandel47630

Dvd-skivor, inspelade, partihandel (även internethandel 

till företag)

46433

Dvd-skivor, oinspelade, partihandel46521

Dvd-skivor, provisionshandel till företag46180

Dvd-spelare, butikshandel47430

Dvd-spelare, partihandel46432

Dvd-spelare, tillverkning26400

Dykardräkter, gummi, tillverkning22190

Dykarklubbar93120

Dykarskolor85510

Dykarutrustningar, butikshandel47641

Dykarutrustningar, egentillverkad, reparation, service25999

Dykarutrustningar, ej egentillverkad, reparation, service33110

Dykningsverksamhet om anläggningsverksamhet43999

Dykutbildning, sportskolor85510

Dynamit, partihandel46750

Dynamit, tillverkning20510

Dynor, tillverkning13922

Dyslexipedagog, utredning och behandling86909

Däck, avfall, partihandel46773

Däck, balansering (ej på motorcyklar, mopeder och 

skotrar)

45204

Däck, cyklar, cykeldäck, butikshandel47642

Däck, förvaring (ej för motorcyklar, mopeder och 

skotrar)

45204

Däck, Gummidäck, gummiringar, tillverkning22110

Däck, kompletteringsdubbning (ej till motorcyklar, 

mopeder och skotrar)

45204

Däck, montering (ej på motorcyklar, mopeder och 

skotrar)

45204

Däck, mopeder, handel med45400

Däck, motorcyklar, handel med45400

Däck, motorfordon, detaljhandel (utom till, mopeder 

och skotrar med hjul)

45320

Däck, motorfordon, partihandel och provisionshandel 

(ej till motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul)

45310

Däck, skotrar, handel med45400

Däckdubb, partihandel46699

Däckdubb, tillverkning25940

Däckservice, motorcyklar, mopeder och skotrar45400

Däckservice, motorfordon (utom på motorcyklar, 

mopeder och skotrar)

45204

Dödsbo, blandat jordbruk01500

Dödsbo, fastighetsägare, andra än bostäder eller 

industrilokaler

68203

Dödsbo, fastighetsägare, bostäder68201

Dödsbo, fastighetsägare, industrifastigheter68202

Dödsbo, skogsägare02101

Dörramar, metall, tillverkning25120

Dörramar, partihandel46731

Dörramar, trä, tillverkning16232

Dörrar, automatiska, installation (ej egentillverkade)43290

Dörrar, metall, (ej till motorfordon, eller pansardörrar), 

tillverkning

25120

Dörrar, partihandel46731

Dörrar, plastdörrar, (ej till motorfordon), tillverkning22230

Dörrar, till motorfordon, tillverkning29320

Dörrar, trä, (ej till motorfordon) tillverkning16232

Dörrbeslag, byggnader, partihandel46741

Dörrbeslag, byggnader, tillverkning25720

Dörrbeslag, fordon, partihandel och provisionshandel45310

Dörrbeslag, fordon, tillverkning25720
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Dörrhandtag till dörrar på byggnader25720

Dörrhandtag till fordon, tillverkning25720

Dörrkarmar, metall, tillverkning25120

Dörrkarmar, partihandel46731

Dörrkarmar, trä, tillverkning16232

Dörrstängare, metalldörrstängare, tillverkning25999

Dörrstängare, partihandel46741

Dörrtrösklar, metall, tillverkning25120

Dörrtrösklar, plastdörrtrösklar, tillverkning22230

Dörrtrösklar, trä, tillverkning16232

Dövblindtolk74300
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Effektförvaring96090

Efterarbeten för inspelade TV program, t.ex. textning, 

redigering, rubriksättning

59120

Efterkonvertering av bensinfordon till biogas eller etanol29200

Eftermiddagshem = fritidshem för barn88910

Eftermiddagsverksamhet, för barn88910

Efterproduktion av film, video och TV-program59120

Egendomsförsäkringar65120

Egendomsmäklare68310

Eggjärn, partihandel46741

Eggjärn, tillverkning25999

EKG apparater, reparation och underhåll av 

egentillverkade

26600

EKG apparater, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade

33130

EKG apparater, tillverkning26600

Ekiperingshandel, blandat barnkläder, damkläder och 

herrkläder (ej päls. Badkläder eller träningsdräkter av 

trikå)

47711

Ekonomi, konsultverksamhet, redovisning69201

Ekonomikonsultverksamhet (ej rådgivning gällande 

skatter och kortsiktig aktieförvaltning)

70220

Ekonomikonsultverksamhet, ekonomisystem70220

Ekonomikonsultverksamhet, finansiell rådgivning som 

investeringsrådgivning, rådgivning och mäkleri 

avseende hypotekslån, avräkning i samband med 

finansiella transaktioner

66190

Ekonomikonsultverksamhet, redovisning69201

Ekonomikonsultverksamhet, revision69202

Ekonomikonsultverksamhet, skatterådgivning69203

Ekonomisk rådgivning (ej rådgivning gällande skatter 

och kortsiktig aktieförvaltning)

70220

Ekonomisk rådgivning, gällande t.ex. 

redovisningsmetoder, kostnadsreducering, 

kostnadsuppföljning, budgetstyrning

70220

Ekonomisk rådgivning, skattefrågor69203

Ekonomisk rådgivning, som investeringsrådgivning, 

rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån, 

avräkning i samband med finansiella transaktioner (ej 

skatterådgivning)

66190

Ekonomisystem, konsultverksamhet70220

Ekonomutbildning, vid universitet och högskola85420

Elarbeten, elinstallationer, ej på fartyg43210

Elarmatur för hushåll, partihandel46470

Elarmatur, (ej till fordon) butikshandel47594

Elarmaturer (ej för hushåll eller fordon), partihandel46434

Elarmaturer, tillverkning27400

Elartiklar för hushållsbruk utom belysningsarmaturer, 

partihandel (även internethandel till företag)

46434

Eldfast lergods, tillverkning23200

Eldfast murbruk, tillverkning23200

Eldfasta keramiska produkter, tillverkning23200

Eldfasta murstenar, block, kakelplattor, tillverkning23200

Eldfasta produkter, ej rödtegel, partihandel46731

Eldfasta retorter, deglar, muffins, munstycken, 

tillverkning

23200

Eldistributionsapparater och elkontrollapparater, 

tillverkning

27120

Eldistributionsapparater, installation av egentillverkade, 

ej i samband med byggande

27120

Eldistributionsapparater, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med byggande, ej i 

samband med handel

33200

Eldistributionsapparater, reparation av egentillverkade, 

ej i samband med byggande

27120

Eldistributionsapparater, reparation av ej 

egentillverkade, ej i samband med byggande

33140

Eldningsoljor, handel med46710

Eldningsoljor, tillverkning19200

Eldslukare90010

Eldsäkring43290

Elektricitet, distribution av (lokala nät)35130

Elektricitet, handel med (elhandel, elförsäljning)35140

Elektricitetsmätare, tillverkning26510

Elektrisk avfrostningsanordningar, och 

avimningsanordningar, fordon, tillverkning

29310

Elektrisk installation på fartyg30110

Elektrisk installation, ej på fartyg43210

Elektriska dörrsystem till motorfordon, tillverkning29310

Elektriska handverktyg, butikshandel47522

Elektriska hushållsapparater, partihandel46431

Elektriska isolatorer, porslin, tillverkning23430

Elektriska komponenter till förbränningsmotorer, 

tillverkning

29310

Elektriska lampor mot insekter, tillverkning27400

Elektriska lödapparater, tillverkning27900

Elektriska lödningsmaskiner och apparater, tillverkning27900

Elektriska motstånd, tillverkning27900

Elektriska mätinstrument, installation av 

egentillverkade

26510

Elektriska mätinstrument, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Elektriska mätinstrument, partihandel46691

Elektriska mätinstrument, reparation av egentillverkade26510

Elektriska mätinstrument, reparation av ej 

egentillverkade

33140

Elektriska mätinstrument, tillverkning26510

Elektriska robotar, för svetsning, tillverkning27900

Elektriska svetsmaskiner, tillverkning27900

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar, egentillverkade, installation

28990

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar, egentillverkade, reparation och 

underhåll

28990

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar, ej egentillverkade, reparation och 

underhåll

33120

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar, tillverkning

28990

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare, 

egentillverkade för hushåll, reparation

27510

Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare, för 

hushåll, tillverkning

27510
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Elektrodiagnostiska apparater, reparation av 

egentillverkade

26600

Elektrodiagnostiska apparater, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Elektrodiagnostiska apparater, tillverkning26600

Elektrokardiografer, tillverkning26600

Elektrolindning27110

Elektromagneter, partihandel46699

Elektromagneter, tillverkning27900

Elektromedicinska instrument, tillverkning26600

Elektronik, konstruktionsverksamhet71123

Elektronikkomponenter, partihandel (även 

internethandel till företag)

46521

Elektronikkomponenter, provisionshandel till företag46141

Elektronikkonsultverksamhet71123

Elektronisk (SMS, E-post m.m.) distribution av reklam73112

Elektroniska instrument och apparater för mätning och 

kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet, 

tillverkning

26510

Elektroniska komponenter, partihandel46521

Elektroniska komponenter, tillverkning26110

Elektroniska kopplingar, tillverkning26110

Elektroniska kretsar, partihandel46521

Elektroniska kristaller och kristallsystem, tillverkning26110

Elektroniska motstånd, tillverkning26110

Elektroniska spel, t.ex. schack (ej dataspel), 

tillverkning

32400

Elektroniska strömställare för användning i 

elektroniska apparater, tillverkning

26110

Elektronmikroskop, tillverkning26510

Elektronrör, partihandel46521

Elektronrör, tillverkning26110

Element, galvaniska till batterier, partihandel46699

Element, galvaniska till batterier, tillverkning27200

Elentreprenadverksamhet, elinstallationer, ej på fartyg43210

Elevatorer, pneumatiska, tillverkning28220

Elevhem för personer med fysisk funktionsnedsättning87302

Elevhem, ej funktionshindrade55900

Elevhem, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Elevhem, till personer med utvecklingsstörning87201

Elevorganisationer och studentorganisationer94990

Elfordon, personbilar, tillverkning29101

Elförsörjning (ej produktion av el genom förbränning av 

avfall)

35110

Elgeneratorer (utom växelströmsgeneratorer för 

laddning av batteri för förbränningsmotorer), tillverkning

27110

Elgrillar, butikshandel47540

Elgrillar, hushålls, tillverkning27510

Elgrillar, partihandel46431

Elinstallation, utrustningsarbeten på fritidsbåtar33150

Elinstallationer på fartyg30110

Elinstallationer, byggnadsverksamhet43210

Elinstallationer, ej på fartyg43210

Elinstallationsmaterial för industriellt och yrkesmässigt 

bruk, partihandel

46699

Elinstallationsmaterial t.ex. proppar, strömbrytare, 

kontakter o.d., butikshandel

47540

Elinstallationsmaterial, tillverkning27120

Elinstallationsverksamhet för bygg, näringsidkare utan 

anställda (uthyrning av sig själv)

43210

Elkaminer, (ej en del av ett uppvärmningssystem), 

butikshandel och installation

47540

Elkaminer, främst som inredningsdetalj, installation, 

service, reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Elkaminer, hushålls, partihandel46431

Elkaminer, hushålls, tillverkning27510

Elkonsultationsverksamhet71123

Elkonsultverksamhet71123

Elkontakter, tillverkning27330

Elkontrollapparater, installation av ej egentillverkade, ej 

i samband med byggande, ej i samband med handel

33200

Elmopeder, tillverkning30910

Elmotorer (ej motorfordon), ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Elmotorer (ej motorfordon), ej egentillverkade, 

reparation

33140

Elmotorer (ej till motorfordon), egentillverkade, 

installation

27110

Elmotorer (ej till motorfordon), egentillverkade, 

reparation

27110

Elmotorer (utom startmotorer för förbränningsmotorer), 

tillverkning

27110

Elmotorer, tillverkning (ej till motorfordon)27110

Elmätare, avläsning82990

Elmätare, installation43210

Elpaneler, ej för uppvärmning, tillverkning27120

Elpaneler, för uppvärmning, hushålls, tillverkning27510

Elpaneler, installation, service, reparation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Elpaneler, partihandel46699

Elpannor, tillverkning25210

Elproduktion, generering av elektricitet (ej produktion 

av el genom förbränning av avfall)

35110

Elsignalutrustning, ej motorfordon, tillverkning27900

Elskåp, montage av43210

Elskåp, tillverkning27120

Elspisar, för professionellt bruk, egentillverkade, 

installation

28930

Elspisar, för professionellt bruk, egentillverkade, 

reparation

28930

Elspisar, för professionellt bruk, tillverkning28930

Elspisar, hushålls, butikshandel47540

Elspisar, hushålls, installation, service, reparation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Elspisar, hushålls, partihandel46431

Elspisar, hushålls, tillverkning27510

Elsvetsutrustning, tillverkning27900

Elsvetsutrustningar, partihandel46620

Elsystem, bilar och bussar, renovering och reparation45203

Elsystem, motorfordon, tillverkning29310

Elsystem, renovering och reparation, till bilar och 

bussar

45203

Elugnar, butikshandel47540

Elugnar, hushålls, partihandel46431
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Elugnar, hushålls, tillverkning27510

Elugnar, industrielugnar, tillverkning (ej till bagerier)28210

Elugnar, till industri och laboratorier, partihandel46699

Eluttag, tillverkning27330

Elvärmesystem, installation43221

Emaljering, metallvaror, på uppdrag25610

Emaljfärger, beredda, tillverkning20300

Emaljlack, tillverkning20300

Emaljmassa, ej frittad, tillverkning20300

Emaljmassa, tillverkning20300

Emballage, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Emballage, krukor, burkar och liknande, keramiska, 

tillverkning

23490

Emballage, lättmetall, tillverkning25920

Emballage, olika material, ej för hushållsbruk, 

partihandel (även internethandel till företag)

46762

Emballage, papper, ej wellpapp, tillverkning17219

Emballage, plastemballage, tillverkning22220

Emballage, provisionshandel till företag46180

Emballage, träemballage, ej för hushållsbruk, 

partihandel

46762

Emballage, träemballage, tillverkning16240

Emballage, övriga (av popcorn, vete o.l.), tillverkning17219

EMU, uppfödning01499

Energibesiktning, konsultverksamhet71124

Energidrycker, framställning11070

Energikonsultverksamhet71124

Energimassage, människor96040

Energirådgivning på uppdrag71124

Energiskog, odling02102

Engångsartiklar, sterila, formsprutning, plast32501

Ensilage, produktion01199

Enskild näringsidkare med verksamhet som 

styrelseledamot

70220

Entrémattor, partihandel46470

Entrémattor, uthyrning till företag, ej i samband med 

tvätt

77290

Entrémattor, uthyrning till hushåll, ej i samband med 

tvätt

77290

Entrémattor, uthyrning, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Entreprenadmaskinarbeten, grävning och schaktning43120

Entreprenadmaskiner som gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner, 

tillverkning

28920

Entreprenadmaskiner, egentillverkade, reparation28920

Entreprenadmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Entreprenadmaskiner, partihandel46630

Entreprenadmaskiner, utan förare, uthyrning77320

Ergometrar, tillverkning26510

Ergonomikonsultverksamhet, ospec86905

Ergonomiska musplattor i textil, tillverkning13922

Erotikprodukter, butikshandel47789

Erotikprodukter, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Erotikprodukter, partihandel46499

Erotikprodukter, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

E-sport, arrangör93199

E-sport, proffs93199

Essenser, (till sprit), partihandel (även internethandel 

till företag)

46390

Essenser, (till sprit), tillverkning20590

Essenser, ej till sprit, butikshandel47299

Essenser, kaffe, teer, framställning10830

Essenser, till sprit, butikshandel47299

Essenser, vin och öl, tillverkning10890

Estrar, partihandel46750

Estrar, tillverkning20120

Etableringskonsult, företag74900

Etableringslots till privatpersoner96090

Etan, framställning19200

Etanol, tillverkning20140

Eteriska oljor (ej syntetiska luktämnen, parfymer o 

toalettartiklar), tillverkning

20530

Eteriska oljor, partihandel46750

Eterneller, butikshandel47761

Eterneller, gårdsförsäljning/självplockning01199

Eterneller, odling på friland01199

Eterneller, partihandel46220

Etiketter av papper, med tryck, tillverkning18122

Etiketter av plast, tryckning på18122

Etiketter och märken, vävda, tillverkning13960

Etiketter, papper, partihandel46492

Etiketter, papper, utan tryck, tillverkning17290

Etiketter, plast, självhäftande, tillverkning22290

Etiketter, textil, partihandel46410

Etiketteringsmaskiner, egentillverkade, installation28290

Etiketteringsmaskiner, egentillverkade, reparation28290

Etiketteringsmaskiner, ej egentillverkade, installation, 

ej i samband med handel

33200

Etiketteringsmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Etiketteringsmaskiner, tillverkning28290

Etikfrågor, företag, rådgivning70220

Etrar, partihandel46750

Etrar, tillverkning20140

Etsare, fristående, konstnärlig verksamhet90030

Etsning, beläggning och gravering av glasförpackningar23130

Etsning, beläggning och gravering av hushållsglas och 

prydnadsglas

23130

Etsningsmaskiner, för andra material än metall, 

tillverkning

28490

Etsningsmaskiner, för metallbearbetning, tillverkning28410

Etuier, butikshandel47722

Etuier, läder eller konstläder, tillverkning15120

Etuier, läder, partihandel46499

Etuier, träetuier, tillverkning16292

Etylsalicylsyra, tillverkning21100

EU-mopeder, reservdelar och tillbehör, handel med45400

Eventfotografering, på uppdrag74203

Eventkommunikation, övergripande och långsiktiga 

strategier

74900

Eventmarketing74900
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Excenterpressar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Excenterpressar, för metallbearbetning, 

egentillverkade, installation

28410

Excenterpressar, för metallbearbetning, tillverkning28410

Exponeringsmätare, tillverkning26700

Expoxihartser, tillverkning20160

Expressbyråer49410

Extrakt från aromatiska naturprodukter, tillverkning20530

Extrakt och safter av kött, fisk, kräftdjur eller blötdjur, 

tillverkning

10890

Extrakter och beredningar baserade på teer eller 

matte, tillverkning

10830

Extrakter och koncentrat av kaffe, tillverkning10830
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Fabriksfartyg för beredning av fisk, byggande av30110

Fabriksrenovering och ombyggnad av flygplan och 

flygplansmotorer

30300

Fabriksskorstenar byggande av43999

Fackförbund94200

Fackföreningar94200

Fackklubbar94200

Facktidningar, tryckta och elektroniska, utgivning58140

Factoring, belåning eller köp av fakturor64999

Factoringverksamhet64999

Fajans, partihandel46440

Fajans, tillverkning23490

Fakturabelåning64999

Fakturering, på uppdrag69201

Falafel, industriell tillverkning (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10850

Falafel, partihandel46380

Fallhammare, tillverkning28410

Fallskärmar, partihandel46491

Fallskärmar, reparation95290

Fallskärmar, tillverkning13922

Fallskärmshoppning (ej utbildning)93199

Familjebehandlingshem87901

Familjedaggrupper, för barn88910

Familjedaghem88910

Familjedagvårdare, barn88910

Familjegrupper, för barn88910

Familjehem (fosterhem), för barn och ungdomar87901

Familjehem, vuxna missbrukare87203

Familjerådgivning88993

Familjerätt, advokatbyråverksamhet69101

Familjerätt, juridiska byråers verksamhet69102

Familjestiftelser64993

Familjeterapiverksamhet88993

Fanclubar94990

Faner, lackering, fernissning, förgyllning, målning, 

sprutmålning, i samband med tillverkningen av faner

16210

Faner, partihandel46731

Faner, tillverkning16210

Fanor, textil, tillverkning13922

Farledstjänster52220

Farmaceutiska basprodukter, tillverkning21100

Farmaceutiska produkter, partihandel46460

Farmaceutiska produkter, provisionshandel till företag46180

Farmartjänster o.l. som förmedlar olika tjänster till 

företag och hushåll

74900

Farmartjänster, service till växtodling01610

Fartyg och båtar med besättning, uthyrning för icke 

reguljär havssjöfart och kustsjöfart (för gods)

50202

Fartyg och båtar med besättning, uthyrning för icke 

reguljär havssjöfart och kustsjöfart, (för passagerare)

50102

Fartyg och båtar med besättning, uthyrning för reguljär 

havssjöfart och kustsjöfart (för gods)

50201

Fartyg och båtar med besättning, uthyrning för reguljär 

havssjöfart och kustsjöfart, (för passagerare)

50101

Fartyg, byggande av30110

Fartyg, egentillverkade, reparation30110

Fartyg, ej egentillverkade, reparation (ej reparation av 

fartygsmotorer)

33150

Fartyg, kommissionshandel, provisionshandel till 

företag

46141

Fartyg, målning30110

Fartyg, partihandel46699

Fartyg, utan besättning, uthyrning77340

Fartygsfendrar av rep, tillverkning13940

Fartygsmaskiner, egentillverkade, reparation och 

underhåll

28110

Fartygsmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Fartygsmaskiner, partihandel46699

Fartygsmaskiner, tillverkning28110

Fartygsmotorer, ej egentillverkade, underhåll och 

reparation

33120

Fartygsmotorer, partihandel46699

Fartygsmäklare52290

Fartygspropellrar, egentillverkade, installation25999

Fartygspropellrar, egentillverkade, reparation25999

Fartygspropellrar, ej egentillverkade, reparation33110

Fartygspropellrar, tillverkning25999

Fartygsriggning30110

Fartygsstädning81290

Fartygsupphuggning38319

Fartygsvarvsverksamhet, fartygsbyggande30110

Fasadbelysning, installation43210

Fasadmålning43341

Fasadplåt, av egen tillverkad plåt, tillverkning24320

Fasadplåt, av inköpt plåt, tillverkning24330

Fasadrengöring81221

Fasadrengöring av byggnader81221

Fasadrenovering43310

Fasadtegel, ej eldfast, tillverkning23320

Fasadtegel, partihandel46731

Fasadtvättning81221

Fast monterade elektriska luftuppvärmare, tillverkning25210

Fast monterade elektriska rumsuppvärmare, 

tillverkning

25210

Fast telefoniverksamhet61100

Fastigheter, förvaltning, egna bostäder68201

Fastigheter, förvaltning, egna ej bostäder eller 

industrilokaler

68203

Fastigheter, förvaltning, egna industrilokaler68202

Fastigheter, förvaltning, på uppdrag68320

Fastigheter, handel med egna68100

Fastigheter, handel på uppdrag68310

Fastighetsandelsfonder64309

Fastighetsbesiktning, vid godkännande av byggarbeten 

och anläggningsarbeten

71200

Fastighetsbesiktning, överlåtelsebesiktning vid 

värdering av fastigheter i samband med försäljning

68310

Fastighetsbesiktning, överlåtelsebesiktning, 

skadebesiktning, dolda fel besiktning (ej vid värdering), 

på uppdrag

71200

Fastighetsfonder64309

Fastighetsförmedling, på uppdrag68310

Fastighetsförvaltning av bostadsrättsföreningar, på 

uppdrag

68320
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Fastighetsförvaltning, andelslägenheter, ej uppdrag68204

Fastighetsförvaltning, annan fastighet än 

bostadsfastigheter och industrifastigheter, ej uppdrag

68203

Fastighetsförvaltning, bostadsrättsföreningar, ej 

uppdrag

68204

Fastighetsförvaltning, bostäder, ej uppdrag68201

Fastighetsförvaltning, hotell, ej uppdrag68203

Fastighetsförvaltning, hyreslägenheter, ej uppdrag68201

Fastighetsförvaltning, industrifastighet, ej uppdrag68202

Fastighetsförvaltning, på uppdrag68320

Fastighetsförvaltning, småhus, egna hem, ej uppdrag68201

Fastighetsisolering43290

Fastighetskonsultverksamhet, arkitektverksamhet71110

Fastighetskonsultverksamhet, besiktning, 

slutbesiktning och godkännande, byggarbeten och 

anläggningsarbeten

71200

Fastighetskonsultverksamhet, fastighetsbesiktning, 

överlåtelsebesiktning, skadebesiktning, dolda fel 

besiktning (ej vid värdering)

71200

Fastighetskonsultverksamhet, 

fastighetsmäkleriverksamhet

68310

Fastighetskonsultverksamhet, lantmäteriverksamhet71129

Fastighetskonsultverksamhet, projektledning 

byggprojekt (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik)

71121

Fastighetsmäkleriverksamhet68310

Fastighetsservice, blandad service på uppdrag, ej i 

rikskooperativ regi, (ej enbart bygg, el, måleri, VVS 

o.l.)

81100

Fastighetsskötsel, egna bostäder68201

Fastighetsskötsel, egna industrilokaler68202

Fastighetsskötsel, egna, övriga lokaler68203

Fastighetsskötsel, uppdrag, ej i rikskooperativ regi, (ej 

enbart bygg, el, måleri, VVS o.l.)

81100

Fastighetsskötsel, uppdrag, rikskooperativ (HSB, 

Riksbyggen)

68320

Fastighetstjänster i samband med 

fastighetsförvaltning, på  uppdrag

68320

Fastighetstjänster, fastighetsdrift, fastighetsservice, 

blandad service på uppdrag, ej i rikskooperativ regi, (ej 

enbart bygg, el, måleri, VVS o.l.)

81100

Fastighetsunderhåll, smärre reparationer, (ej utförd av 

specialister inom bygg-, VVS-, el- eller liknande 

företag)

81100

Fastighetsuthyrning, egna bostäder68201

Fastighetsuthyrning, egna industrifastigheter68202

Fastighetsuthyrning, egna, ej bostäder eller 

industrilokaler

68203

Fastighetsuthyrning, på uppdrag68320

Fastighetsvärdering68310

Fastighetsägarföreningar (för hyresfastigheter)94111

Fat, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), tillverkning25910

Fat, köksbruk eller bordsbruk, oädel metall, tillverkning25999

Fat, lättmetall, tillverkning25920

Fat, pappersfat, tillverkning17220

Fat, t.ex. oljefat, partihandel46762

Fat, träfat, tillverkning16240

Faxtjänster, på uppdrag82190

FBU centralförbundet84223

FBU förbunden84223

FBU föreningar84223

FBU ungdomsföreningar84223

Feng shui96040

Fenoler, partihandel46750

Fenoler, tillverkning20140

Fenoplaster, tillverkning20160

Feriebarnsverksamhet, familjeverksamhet, för barn88910

Fernissa, partihandel46731

Fernissa, tillverkning20300

Ferrolegeringar, framställning24100

Festarrangemang på uppdrag93290

Festarrangörer93290

Festartiklar, karnevalsartiklar och andra 

underhållningsartiklar, papper, tillverkning

17290

Festartiklar, karnevalsartiklar och andra 

underhållningsartiklar, plast, tillverkning

22290

Festartiklar, uthyrning till hushåll77290

Festivalföreningar94990

Festkläder, högtidskläder, dam, herr, barn, blandat, 

butikshandel

47711

Festkläder, högtidskläder, damkläder, butikshandel47713

Festkläder, högtidskläder, herrkläder, butikshandel47712

Festkläder, högtidskläder, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47912

Festkläder, högtidskläder, partihandel (även 

internethandel till företag)

46420

Festkläder, högtidskläder, postorderhandel till hushåll 

och privatpersoner

47912

Festkläder, högtidskläder, uthyrning till hushåll77290

Festvåningar56100

Fetter, animaliska och vegetabiliska, partihandel46210

Fetter, animaliska och vegetabiliska, råa, tillverkning10410

Fettsyror, partihandel46750

Fettsyror, tillverkning20140

Fibercementvaror, tillverkning23650

Fiberduk, partihandel46731

Fiberduk, tillverkning13950

Fiberkabel, syntetfilament eller regenatfilament, 

tillverkning

20600

Fiberplattor, partihandel46731

Fiberplattor, tillverkning16210

Ficklampor, partihandel46434

Ficklampor, tillverkning27400

Fickur, butikshandel47771

Fickur, partihandel46480

Fickur, tillverkning26520

Filar, för träbearbetningsmaskiner, tillverkning25730

Filar, handverktyg, ej utbytbara, tillverkning25730

Filar, partihandel46741

Filar, utbytbara, för metallbearbetning, tillverkning25730

Filar, utbytbara, till handverktyg, tillverkning25730

Filar, utbytbara, till verktygsmaskiner, tillverkning25730

Film installation på bilglas45202

Film, (rörliga bilder), textning59120

Film, ej exponerad, partihandel46435

Film, ej exponerade, plåtar, tillverkning20590
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Film, framkallning, (ej spelfilm, ej videofilm)74204

Film, inspelad, uthyrning för hushållsbruk77220

Film, inspelad, uthyrning till biosalonger, TV-bolag och 

TV-stationer

59130

Film, installation på byggnadsglas43342

Film, klippning59120

Film, maskinell bearbetning59120

Film, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Film, redigering59120

Film, spelfilm, framkallning59120

Filmarbeten som efterarbeten för inspelad film, TV 

program, videor, t.ex. textning, redigering, 

rubriksättning

59120

Filmarbeten, som inspelning av film, videor, 

TV-program (ej i TV studio)

59110

Filmdistribution59130

Filmframkallningspreparat, partihandel46750

Filmframkallningspreparat, tillverkning20590

Filminspelning, produktion av filmer, videos och 

TV-program (TV-serier, dokumentärprogram o.d.) eller 

TV-reklam. (ej i TV studio)

59110

Filmjölk, partihandel46330

Filmjölk, tillverkning10519

Filmkameror, butikshandel47782

Filmkameror, tillverkning26700

Filmklippning59120

Filmklubbsverksamhet59140

Filmkopiering (rörliga bilder)18200

Filmning av avloppsledningar37000

Filmning, produktion av filmer, videos och TV-program 

(TV-serier, dokumentärprogram o.d.) eller TV-reklam. 

(ej i TV studio

59110

Filmproduktion (ej i TV studio)59110

Filmprojektorer, biografer, installation av 

egentillverkade

26700

Filmprojektorer, biografer, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Filmprojektorer, biografer, reparation av egentillverkade26700

Filmprojektorer, biografer, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Filmprojektorer, biografer, tillverkning26700

Filmredigering59120

Filmrättigheter, handel med59130

Filmuthyrning, för hushållsbruk77220

Filmuthyrning, till biosalonger, TV-bolag och 

TV-stationer

59130

Filmvisning59140

Filt, ej vävd, tillverkning13990

Filt, partihandel46410

Filtar, butikshandel47510

Filtar, ej elektriskt uppvärmbara, tillverkning13921

Filtar, elektriska, partihandel46431

Filtar, med elektrisk uppvärmning, tillverkning27510

Filter, till maskiner, partihandel46699

Filter, till maskiner, tillverkning28290

Filter, till ventilation, partihandel46699

Filter, till ventilation, tillverkning28250

Filterblock, pappersmassa, tillverkning17290

Filterduk, textilmaterial, tillverkning13960

Filterplattor, pappersmassa, tillverkning17290

Filthattar, partihandel46420

Filthattar, tillverkning14190

Filtreringsapparater, elektriska, butikshandel47540

Filtreringsapparater, partihandel46699

Filtreringsapparater, tillverkning28290

Filtrerpapp, tillverkning17290

Filtrerpapper, tillverkning17290

Filtskor, partihandel46420

Filtskor, tillverkning15200

Filttofflor, med sula, tillverkning15200

Filttofflor, partihandel46420

Finansiell leasing64910

Finansiell leasing av t.ex. bilar, bussar, maskiner och 

annan produktionsutrustning

64910

Finansiell rådgivning, om investeringsrådgivning, 

rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån, 

avräkning i samband med finansiella transaktioner (ej 

skatterådgivning)

66190

Finansiella tjänster som beviljande av 

konsumentkrediter

64920

Finansiella tjänster, som investeringsrådgivning, 

rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån, 

avräkning i samband med finansiella transaktioner (ej 

skatter)

66190

Fisk och skaldjur, torkning10200

Fisk, butikshandel (ej akvariefiskar)47230

Fisk, djupfryst, beredning av10200

Fisk, filead, beredning av10200

Fisk, partihandel (även internethandel till företag), ej 

akvariefiskar

46380

Fisk, rökning10200

Fisk, saltning10200

Fisk, torkning10200

Fiskberedningsfartyg, ej i samband med fiske10200

Fiskberedningsfartyg, i samband med saltvattenfiske, 

ej trålfiske

03119

Fiskberedningsfartyg, i samband med trålfiske i 

saltvatten

03111

Fiskbil, ambulerande och tillfällig handel47992

Fiske, sötvattenfiske (ej havs eller kust)03120

Fiskedrag, butikshandel47641

Fiskedrag, partihandel46491

Fiskedrag, tillverkning32300

Fiskefartyg, byggande av30110

Fiskeflugor, tillverkning32300

Fiskeguidning93199

Fiskehamnsföreningar52220

Fiskekort, försäljning93199

Fiskekurser93199

Fiskeredskap, butikshandel47641

Fiskeredskap, ej fiskenät, partihandel46491

Fiskeredskap, ej fiskenät, tillverkning32300

Fiskeredskap, fiskenät, butikshandel47641

Fiskeredskap, fiskenät, partihandel46410

Fiskeredskap, fiskenät, reparation av egentillverkade13940

Fiskeredskap, fiskenät, reparation av ej egentillverkade33190
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Fiskeredskap, fiskenät, tillverkning13940

Fisketävlingsarrangemang93199

Fiskeutrustning, (ej kläder), butikshandel47641

Fiskeutrustning, (ej kläder), internethandel (webbutik) 

till hushåll och privatpersoner

47915

Fiskeutrustning, damkläder, butikshandel47713

Fiskeutrustning, herrkläder, butikshandel47712

Fiskeutrustning, kläder, blandat dam, herr och barn, 

butikshandel

47711

Fiskevård (sportfiske)93199

Fiskevårdsföreningar93199

Fiskfoder, framställning10910

Fiskfoder, partihandel46210

Fiskhandel, fiskbutik, butikshandel (ej akvariefiskar)47230

Fiskhandel, partihandel (även internethandel till 

företag), ej akvariefiskar

46380

Fiskhåvar, tillverkning32300

Fiskkonserver, tillverkning10200

Fisklådor, partihandel46762

Fisklådor, trä, tillverkning16240

Fiskmjöl, partihandel46210

Fiskmjöl, tillverkning10200

Fiskoljor, partihandel46330

Fiskoljor, tillverkning10410

Fiskpaté, industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10200

Fiskprodukter, frysta, partihandel46380

Fiskrökeriverksamhet10200

Fisksumpar, tillverkning30110

Fixturer, tillverkning25730

Fjäderblad, (ej till ur), tillverkning25930

Fjäderfä, kastrering, på uppdrag01620

Fjäderfä, slakt10120

Fjäderfäfett, ätbart, smältning av10120

Fjäderfäsaxar, handverktyg, partihandel46741

Fjäderfäsaxar, handverktyg, tillverkning25730

Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner) ej för 

äggproduktion

01472

Fjäderfäskötsel, övrig (ankor, gäss, kalkoner) för 

äggproduktion

01471

Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, ej för 

äggproduktion

01472

Fjäderfäuppfödning, ankor, gäss, kalkoner, för 

äggproduktion

01471

Fjäderfäuppfödning, slaktkycklingar01472

Fjädrar och dun, framställning10120

Fjädrar till ur, tillverkning26520

Fjädrar, metallfjädrar, (ej urfjädrar), tillverkning25930

Fjädrar, metallfjädrar, partihandel46741

Fjällstation, hotellverksamhet utan restaurang55103

Fjällstationer, hotellverksamhet med restaurang55101

Fjällstugor, med självhushållskök och bäddar55202

Fjärilshåvar, partihandel46491

Fjärilshåvar, tillverkning32300

Fjärrkontroller med ljus, tillverkning26300

Fjärrkontroller utan ljus, tillverkning27400

Fjärrtrafik, buss49390

Fjärrvärme, installation i gator42210

Fjärrvärme, installation, underhåll och reparation i 

byggnader

43221

Fjärrvärmeverk35300

Flaggor och vimplar, partihandel46410

Flaggor och vimplar, tillverkning13922

Flaggor, butikshandel47510

Flaggstänger, aluminium, tillverkning25999

Flaggstänger, butikshandel47522

Flaggstänger, partihandel46499

Flaggstänger, plast, tillverkning22290

Flaggstänger, trä, tillverkning16292

Flakmontage, montering av flak (ej montering av t.ex. 

skåp på flak)

29200

Flanellografer, tillverkning32990

Flaskor, för industriellt bruk, partihandel46762

Flaskor, glas, tillverkning23130

Flaskor, lättmetall, tillverkning25920

Flaskor, plastflaskor, tillverkning22220

Flasköppnare, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Flasköppnare, metall, (ej elektriska), tillverkning25999

Flatbröd, tillverkning10721

Flingor, majs, vete, ris o.d., partihandel (även 

internethandel till företag)

46380

Flingor, majs, vete, ris o.d., provisonshandel, till 

företag

46170

Flingor, majs, vete, ris o.d., tillverkning10612

Flippermaskiner, reparation, ej egentillverkade33190

Flipperspel, tillverkning32400

Flipperspel, uthyrning och leasing77390

Flis, bränsle, partihandel46710

Flis, råvara för vidareförädling, partihandel46731

Flis, tillverkning16101

Floating, att flyta på saltvatten, innesluten i en tank.96040

Flodsprutor, byggande av30110

Flodsprutor, partihandel46699

Florist, blomsterbindning på uppdrag (ej i samband 

med butikshandel med blommor)

82990

Flottledsrensning02409

Flottning02409

Fluidteknisk utrustning, tillverkning28120

Fluorvätesyra, partihandel46750

Fluorvätesyra, tillverkning20130

Flussmedel, tillverkning20590

Flygarskolor (ej för yrkesmässig trafik)85530

Flygbränsle, partihandel46710

Flygbusslinjer eller busslinjer till centralstationer49319

Flygbussverksamhet49390

Flygdrakar, tillverkning30300

Flygfotografering74203

Flygförsvar84221

Flygklubbar, sport, drift av93120

Flygkontrollstationer52230

Flyglar, butikshandel47595

Flyglar, partihandel46499

Flyglar, tillverkning32200

Flygledarutbildning85410

Flygmaskiner, egentillverkade, reparation30300
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Flygmaskiner, ej egentillverkade, reparation33160

Flygmaskiner, partihandel46699

Flygmaskiner, tillverkning30300

Flygmaskinsdelar, partihandel46699

Flygmaskinsdelar, tillverkning30300

Flygmotorer, partihandel46699

Flygmotorer, reparation av egentillverkade30300

Flygmotorer, reparation av ej egentillverkade33160

Flygmotorer, tillverkning30300

Flygmotorer, turbojet, tillverkning30300

Flygmotorer, turboprop, tillverkning30300

Flygmäklare, flygchartermäklare arbetar med uppdrag, 

vilket går ut på att hjälpa företag, researrangörer, 

föreningar och privatpersoner att finna lämplig 

flygplanskapacitet över hela världen

52290

Flygplan, kommissionshandel, provisionshandel till 

företag

46141

Flygplan, med besättning, uthyrning för godstrafik i 

icke reguljär trafik

51212

Flygplan, med besättning, uthyrning för 

passagerartrafik i icke reguljär trafik

51102

Flygplan, radiostyrda, butikshandel47650

Flygplan, segelflygplan eller glidflygplan, uthyrning till 

hushåll

77210

Flygplan, utan besättning, (ej segelflygplan och 

glidflygplan) uthyrning

77350

Flygplan, utvändig tvätt81290

Flygplansmotorer, reparation av egentillverkade30300

Flygplansmotorer, reparation av ej egentillverkade33160

Flygplansstolar, reparation av egentillverkade30300

Flygplansstolar, reparation av ej egentillverkade (ej 

tapetseringsarbeten)

33160

Flygplansstolar, tillverkning30300

Flygplansstädning81290

Flygplanstvättning, utvändig81290

Flygplatser, förvaltning av52230

Flygplatstankningsservice, ej försäljning52230

Flygplatstankningsservice, partihandel46710

Flygplatstjänster (ej godshantering)52230

Flygsimuleringsapparater, tillverkning30300

Flygterminaler, drift av (ej godshantering)52230

Flygtrafik, icke reguljär lufttransport av gods51212

Flygtrafik, icke reguljär lufttransport av passagerare51102

Flygtrafik, reguljär med gods51211

Flygtrafik, reguljär med passagerare51101

Flygtrafikledarutbildning85410

Flygtrafikledning52230

Flygutbildning, civila yrkesflygare, ej A-certifikat85324

Flygutbildning, ej yrkesmässig, A-certifikat85530

Flygvapenfrivilligas riksförbund FVRF84223

Flygvapenförbund84223

Flygvapenföreningar84223

Flygvapnet84221

Flyktingförläggningar, drift av88995

Flyktingmottagningar, drift av88995

Flytande läktare, byggande av30110

Flytdockor, partihandel46699

Flytdockor, tillverkning30110

Flyttningstjänster för företag och hushåll genom 

vägtransport

49420

Flyttningstjänster, baxning, industri (flyttning av 

maskiner)

52219

Flyttstädning81210

Flytvästar av kork, tillverkning32990

Flytvästar, ej uppblåsbara av gummi, tillverkning13922

Flytvästar, lagning och reparation95290

Flytvästar, partihandel46491

Fläckborttagningsmedel, partihandel46440

Fläckborttagningsmedel, tillverkning20590

Fläktar, elektriska, för hushållsbruk, bärbara, 

tillverkning

27510

Fläktar, utom för hushåll, tillverkning28250

Fläskkött, produktion på gården01462

Fläskvaror, partihandel46320

Fläskvaror, tillverkning (ej färdiga maträtter)10130

Flätor, textilmaterial, tillverkning13960

Flödesmätare, tillverkning26510

Foder, till sällskapsdjur, (katter, hundar m.fl.) 

framställning

10920

Foderberedningsanläggningar, ej egentillverkade, 

montering och installation, ej i samband med handel

33200

Foderberedningsanläggningar, ej egentillverkade, 

reparation och service

33120

Fodermedel till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.), 

partihandel

46210

Fodermedel, beredda t.ex. fågelmat, partihandel46380

Fodermedel, beredda t.ex. hundmat och  kattmat, 

partihandel

46380

Fodermedel, beredda, sällskapsdjur, (hundar, katter, 

m.fl.), butikshandel

47762

Fodermedel, fisk, framställning10910

Fodermedel, oberedda, (t.ex. hö, spannmål), 

butikshandel

47762

Fodermedel, oberedda, t.ex. hö, partihandel46210

Fodermjöl, tillverkning10612

Fodervärdsverksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar 

m.fl.)

01620

Fodral, träfodral, tillverkning16292

FOH (front of house) ljudtekniker som sköter ljudet 

framför scenen under t.ex. konserter och 

föreställningar

90020

Folie, aluminiumfolie, tillverkning24420

Folier, aluminiumfolier, framställning24420

Folier, bly, zink, tenn, framställning24430

Folier, icke-järnmetall, partihandel46720

Folier, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Folier, koppar, framställning24440

Folier, kromfolier, framställning24450

Folier, manganfolier, framställning24450

Folier, nickelfolier, framställning24450

Folier, plasthalvfabrikat, ej för byggändamål46769

Folier, plasthalvfabrikat, för byggändamål, partihandel46769

Folier, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Folier, ädla metaller, framställning24410

Folkdansgillen93290

Folkdräkter, dam, tillverkning14130
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Folkets hus, föreningar94990

Folkets hus, lokaluthyrning68203

Folkets hus, nöjesverksamheten93290

Folkhögskoleundervisning85592

Folkmusikföreningar90010

Folkparksverksamhet93290

Folktandvården (FTV)86230

Folköl, butikshandel47250

Fond i fond fonder64301

Fondanknutna livförsäkringar65111

Fondbörsverksamhet66110

Fondförsäkringar65111

Fondförvaltning av aktiefonder, för annans räkning, 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av blandfonder, för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av donationsfonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av fastighetsandelsfonder, för annans 

räkning

66309

Fondförvaltning av fastighetsfonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av fond i fond fonder, för annans 

räkning (tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av hedgefonder, för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av investeringsfonder, för annans 

räkning (tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av minnesfonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av obligationsfonder, för annans 

räkning (tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av penningmarknadsfonder, för annans 

räkning (tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av pensionsfonder (ej allmänna 

pensionsfonden)

66309

Fondförvaltning av räntefonder, för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondförvaltning av stipendiefonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av studiefonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av testamentsfonder, för annans 

räkning

66309

Fondförvaltning av trygghetsfonder, för annans räkning66309

Fondförvaltning av understödsfonder, för annans 

räkning

66309

Fondförvaltning av värdepappersfonder, för annans 

räkning (tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66301

Fondkommissionärsverksamhet (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Fondmäklare (tillstånd krävs från Finansinspektionen)66120

Fonogram, butikshandel47630

Fonogramutgivning59200

Foodtruck56100

Fordon, dragna av djur, tillverkning30990

Fordonsdelar, partihandel och provisionshandel (ej till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45310

Fordonselektronik, tillverkning29310

Formar, utskärning av, i formverkstäder28490

Formflaskor för metallgjuteri, tillverkning (utom 

götkokiller)

25730

Formgivning av industriprodukter i form av, textilier, 

kläder, skor, smycken, möbler och annan 

heminredning samt andra varor för personligt och 

hushållsbruk

74101

Formgivning av kaffemaskiner, sportprodukter, 

mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon (ej 

den tekniska processen eller systemet)

74101

Formgivning av textilier, kläder, skor, smycken och 

andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den 

tekniska processen eller systemet)

74101

Formgivning industriprodukter, kaffemaskiner, 

sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, 

TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Formgivning, av den tekniska processen, strukturen 

och systemet för industriprodukter som maskiner, 

apparater, instrument, fordon, mobiltelefoner m.m.

71122

Formluckor, trä, tillverkning16292

Formsprutning, sterila engångsartiklar, plast32501

Formsprutningsmaskiner, för plast och gummi, 

tillverkning

28960

Formsprutningsverktyg, provisionshandel till företag46141

Formsättningsmaterial, partihandel46731

Formsättningsmaterial, uthyrning77320

Formverktyg, partihandel46699

Formverktyg, reparation och underhåll av 

egentillverkade

25730

Formverktyg, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade

33110

Formverktyg, tillverkning25730

Forngravar/arkeologiska fynd, utgrävning91030

Forskning, arbete o företag72200

Forskning, arkeologi72200

Forskning, astronomi72190

Forskning, atomforskning72190

Forskning, atomfysik72190

Forskning, beteendevetenskap72200

Forskning, biokemi72190

Forskning, biologi72190

Forskning, bioteknik72110

Forskning, datalogi72200

Forskning, datavetenskap och systemvetenskap72200

Forskning, ekologiforskning72190

Forskning, ekonomi72200

Forskning, elektromagnetism72190

Forskning, energi72190

Forskning, etnologi72200

Forskning, farmaceutisk biovetenskap72110

Forskning, farmaceutisk kemi72190

Forskning, filosofi72200

Forskning, folklivs72200

Forskning, freds72200

Forskning, fysik72190

Forskning, fysiologisk kemi72190

Forskning, genetik72190

Forskning, geokemi72190

Forskning, geologi72190

Forskning, geoteknik72190
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Forskning, geriatrik72190

Forskning, historia72200

Forskning, humanistisk72200

Forskning, hydrologi72190

Forskning, högskoleforskning, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privatat företag)

84122

Forskning, juridik72200

Forskning, kemi72190

Forskning, kulturgeografi72200

Forskning, kulturvetenskap72200

Forskning, kvartärgeologi72190

Forskning, kvinnoforskning72200

Forskning, lantbruk72190

Forskning, livsmedelsforskning72190

Forskning, läkemedelsforskning72190

Forskning, management72200

Forskning, marin72190

Forskning, matematik, matematisk72190

Forskning, medicinsk fysiologi72190

Forskning, medicinsk kemi72190

Forskning, meteorologi72190

Forskning, miljö72190

Forskning, miljömedicin72190

Forskning, musik72200

Forskning, nationalekonomi72200

Forskning, naturvetenskaplig72190

Forskning, neurotoxologi72190

Forskning, numerisk analys72190

Forskning, oceanografi72190

Forskning, onkologi72190

Forskning, optik72190

Forskning, pedagogik72200

Forskning, polar-72190

Forskning, psykologisk72200

Forskning, psykosocial72200

Forskning, radiofysik72190

Forskning, replikationsenzymologi72190

Forskning, rymdfysik72190

Forskning, rättshistorisk72200

Forskning, samhällsvetenskap/humaniora, 

tvärvetenskap

72200

Forskning, samhällsvetenskaplig72200

Forskning, skogsbruk72190

Forskning, socialvård72200

Forskning, sociologi72200

Forskning, språk72200

Forskning, statistik72200

Forskning, statsvetenskap72200

Forskning, teknologisk ej bioteknik72190

Forskning, toxikologi72190

Forskning, trädgårdsodling72190

Forskning, tvärvetenskaplig, naturvetenskap/teknik72190

Forskning, tvärvetenskaplig, 

samhällsvetenskap/humaniora

72200

Forskning, värmelära72190

Forskning, zoologi72190

Forskningsbibliotek91011

Forskningsrådsverksamhet, offentlig förvaltning84122

Forsränning93199

Fosfat, (gödselmedel), partihandel46750

Fosfat, (gödselmedel), tillverkning20150

Fosfater, brytning08910

Fosfater, partihandel46750

Fosfater, tillverkning20130

Fosfider, tillverkning20130

Fosfiter, partihandel46750

Fosforgödselmedel, partihandel46750

Fosforgödselmedel, tillverkning20150

Fosterhem (familjehem), för barn och ungdomar87901

Fotbollsföreningar93120

Fotbollsklubbar93120

Fotbollsskor, butikshandel47641

Fotbollsskor, partihandel46491

Fotbollsspelare, professionella idrottsmän93199

Fotoblixtlampor, butikshandel47782

Fotoblixtlampor, partihandel46435

Fotoblixtlampor, tillverkning27400

Fotoceller, tillverkning26110

Fotoelektromagnetiska celler, tillverkning26110

Fotoframkallningsverksamhet74204

Fotogen, partihandel46710

Fotogen, tillverkning19200

Fotogenkök, partihandel46499

Fotogenkök, tillverkning27520

Fotograferingsautomater, drift av96090

Fotograferingsautomater, installation av egentillverkade26700

Fotograferingsautomater, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Fotograferingsautomater, med myntinkast, uthyrning77390

Fotograferingsautomater, partihandel46699

Fotograferingsautomater, reparation av egentillverkade26700

Fotograferingsautomater, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Fotograferingsautomater, tillverkning26700

Fotograferingsverksamhet eller videofilmning av 

tilldragelser såsom: bröllop, studentavslutningar, 

konferenser, mottagningar, modeshower, 

sportevenemang samt övriga händelser av intresse

74203

Fotograferingsverksamhet, porträtt74201

Fotograferingsverksamhet, press74203

Fotograferingsverksamhet, reklam74202

Fotografier, tryckning18122

Fotografier, utgivning, även online58190

Fotografisk film, tillverkning20590

Fotografisk utrustning, (ej professionell fotoutrustning 

eller videokameror), reparation

95290

Fotografiska apparater, ej digitala, för yrkesmässig 

användning, reparation av egentillverkade

26700

Fotografiska apparater, ej digitala, för yrkesmässig 

användning, reparation av ej egentillverkade

33130

Fotografiska apparater, ej digitala, tillverkning26700

Fotografiska apparater, partihandel46435

Fotografiska artiklar som film, partihandel46435

Fotografiska instrument, tillverkning26700

Fotografiska kemikalier, tillverkning20590

Fotografiska ljusmätare, tillverkning26700
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Fotografiska, ej exponerade, plåtar, tillverkning20590

Fotografiskt papper, partihandel46435

Fotografiskt papper, tillverkning20590

Fotografkonstnärsverksamhet90030

Fotogrammetrisk mätning och insamling av information 

via satelliter

71129

Fotohandel, butikshandel47782

Fotokatodrör, tillverkning26110

Fotokemiska preparat, partihandel46750

Fotokemiska preparat, tillverkning20590

Fotoklubbar94990

Fotokonstnär90030

Fotokopieringsapparater, reparation och service33120

Fotokopieringsapparater, tillverkning28230

Fotokurser85599

Fotolaboratoriemaskiner, partihandel46699

Fotolaboratorieverksamhet, (ej spelfilm, ej videofilm)74204

Fotolitografisk utrustning för halvledartillverkning, 

tillverkning

28990

Fotometriska mätningar, instrument för, tillverkning26510

Fotomodellsförmedling74900

Fotomodellverksamhet, agenturer74900

Fotomodellverksamhet, fristående90010

Fotoreprografi74204

Fotosättningsarbeten18130

Fotoutrustning, ej videokameror, butikshandel47782

Fotoutrustning, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47914

Fotoutrustning, provisionshandel till företag46180

Fotvård, fotbehandling, fotmassage, (ej medicinsk)96022

Fotvård, fotbehandling, medicinsk86905

Fotvårdsprodukter, butikshandel47750

Frackar, herr, butikshandel47712

Frackar, partihandel46420

Frackar, tillverkning14130

Fragmentering, sönderhackning och sortering av bilar 

efter demontering

38320

Fraktförmedlingar52290

Framkallning av spelfilm och videofilm59120

Framkallningsapparater, partihandel46435

Framkallningsapparater, tillverkning26700

Framkallningsmaterial, foto, butikshandel47782

Framställning av blylegeringar, zinklegeringar och 

tennlegeringar

24430

Framställning av diesel ur vegetabiliska oljor20590

Framställning av gasformiga bränslen av kol, avfall o.d.35210

Framställning av granulat och pulver av tackjärn, 

spegeljärn eller stål

24100

Framställning av guld för plätering av oädla metaller 

eller silver

24410

Framställning av kompost ur organiskt avfall38210

Framställning av material för järnvägsräls24100

Framställning av obearbetad fårmjölk01450

Framställning av obearbetad getmjölk01450

Framställning av råsprit ur jästa råvaror11010

Framställning av silver för plätering av oädla metaller24410

Framtagning av modeller/prototyper av ej tekniskt 

avancerade produkter som t.ex. möbler

74101

Framtagning av modeller/prototyper av tekniskt 

avancerade produkter t.ex. maskiner, apparater, 

instrument m.m.

71122

Framträdande som utförs av självständiga artister 

såsom skådespelare, dansare, föreläsare, 

ståuppkomiker eller talare

90010

Frankostämplingsmaskiner, tillverkning28230

Frekvensstudier, uppdrag70220

Friidrottsklubbar93120

Friidrottsutrustning, ej kläder, ej skor, tillverkning32300

Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, ej 

motorfordon, tillverkning

28150

Friktionstransmissioner för kraftöverföring på 

motorcyklar och skotrar med hjul, installation, 

reparation och underhåll

45400

Friktionstransmissioner för kraftöverföring på 

motorfordon, installation, reparation och underhåll 

(utom MC och skotrar)

45201

Friktionstransmissioner, tillverkning28150

Frikyrkoförsamlingar94910

Frilansfotograferingsverksamhet74203

Frilansjournalistik90030

Frilansjournalistverksamhet90030

Friluftsbad, drift av93290

Friluftsfrämjandet93290

Friluftsgårdar93119

Friluftsorganisationer, drift av93290

Frimärken, butikshandel47784

Frimärken, nya, tryckning18122

Frimärken, partihandel46499

Frimärken, utgivning, även online58190

Friskis och svettis93120

Friskoleutbildning, grundskola (ej särskola)85201

Friskolor, förskolor85100

Friskolor, grundskoleundervisning (ej särskola)85201

Friskolor, gymnasial yrkesutbildning (ej 

gymnasiesärskola)

85321

Friskolor, gymnasieskolans studieförberedande linjer85311

Friskvård, husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.), ej 

veterinärverksamhet

01620

Friskvård, kostrådgivning för inre och yttre 

välbefinnande (ej dietistverksamhet)

96040

Friskvård, kroppsbehandlingar (ej medicinska)96040

Friskvård, kroppsvård, verksamheter som främjar 

fysiskt välmående

96040

Friskvård, massage människor96040

Friskvård, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

96090

Friskvårdsaktiviteter för människor96040

Friskvårdscentrum för människor96040

Friskvårdsföreningar, människor93290

Friskvårdskonsult, fysisk träning85510

Friskvårdskonsultverksamhet stresshantering, 

behandling (ej medicinsk)

96040

Friskvårdskonsultverksamhet, hälsoprofilbedömningar96040

Friskvårdskonsultverksamhet, människor (ospec)96040

Friskvårdskonsultverksamhet, organisationsutveckling70220
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Friskvårdskonsultverksamhet, stresskartläggning till 

företag

70220

Friskvårdsutbildningar85599

Frisörföretagarna94111

Frisörskolor85321

Frisörstolar, hyr stol på frisersalong och bedriver 

frisörverksamhet

96021

Frisörstolar, uthyrning (hyr ut, stol på frisersalong)68203

Frisörverksamhet96021

Fritidsartiklar, (ej kläder andra än träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå, ej 

cyklar, vapen eller ammunition, ej sportskor, 

idrottsskor, tennisskor, basketbollskor, 

gymnastikskor, träningsskor o.d.), butikshandel

47641

Fritidsartiklar, (ej trehjuliga cyklar, sportskor eller 

sportkläder), partihandel

46491

Fritidsartiklar, ej sportutrustning, uthyrning till hushåll77290

Fritidsartiklar, sportutrustning, uthyrning till hushåll77210

Fritidsbåtar, butikshandel47643

Fritidsbåtar, ej egentillverkade, reparation och service 

(ej reparation av fartygsmotorer)

33150

Fritidsbåtar, internethandel till hushåll och 

privatpersoner

47915

Fritidsbåtar, partihandel46491

Fritidsbåtar, provisionshandel till företag46141

Fritidsbåtar, uppläggning och vinterförvaring 

(båtuppläggning)

68209

Fritidsbåtar, uthyrning utan besättning till hushåll 

(båtuthyrning)

77210

Fritidsgård, för personer med funktionsnedsättning88102

Fritidsgårdar, ej för funktionshindrade93290

Fritidshem för barn och ungdomar88910

Fritidshus vid semesteranläggningar, uthyrning55202

Fritidshus, detaljhandel (ej butik, ambulerande, torg, 

marknad, internet, provision)

47999

Fritidshus, monteringsfärdiga, partihandel46731

Fritidsklubb för barn och ungdomar88910

Fritidskläder, partihandel (ej träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå)

46420

Fritidskläder, tillverkning14190

Fritidskontor, administration, offentlig förvaltning (ej av 

privata företag)

84125

Fritidslokaler93290

Fritidsparker93290

Fritidsundervisning, dans85522

Fritidsundervisning, musik85522

Fritidsutrustning, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47915

Frivilliga flygkåren FFK84223

Frivilliga försvarsorganisationer84223

Frivilliga hjälporganisationers verksamhet88994

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund FMCK84223

Frivilliga radioorganisationen FRO84223

Frivilliga skytterörelsen FSR84223

Frivilligförsvaret84223

Frostskyddsmedel, tillverkning20590

Frostskyddsvätskor, detaljhandel47300

Frotté, tillverkning13200

Frukt, djupfryst, tillverkning10390

Frukt, fryst, partihandel (även internethandel till 

företag)

46310

Frukt, frysta, konserverade eller torkade, butikshandel47210

Frukt, färsk, butikshandel (fruktaffär, fruktbutik)47210

Frukt, färsk, partihandel46310

Frukt, konserverad, partihandel (även internethandel till 

företag)

46310

Frukt, konstgjorda, tillverkning32990

Frukt, torkad, partihandel (även internethandel till 

företag)

46310

Frukt, torkad, tillverkning10390

Fruktberedningsmaskiner, partihandel46699

Fruktberedningsmaskiner, tillverkning28930

Fruktjuicer, partihandel46340

Fruktjuicer, tillverkning10320

Fruktkonserver, tillverkning10390

Fruktodling, oljehaltiga frukter, t.ex. oliver01260

Fruktodling, äpplen, körsbär, päron och plommon01240

Fruktodlingar, citrusfrukter01230

Fruktodlingar, kärnfrukter och stenfrukter01240

Fruktodlingar, tropiska och subtropiska frukter01220

Fruktplockning på uppdrag till företag som odlar frukt01610

Fruktpressar, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Frysfackföreningar94990

Fryslagring, ej i anslutning till annan verksamhet52100

Fryslagring, fiskprodukter i anslutning till infrysning av 

varan

10200

Fryslagring, frukt, grönsaker, bär efter infrysning av 

varan

10390

Fryslagring, kött och köttvaror i anslutning till 

infrysning av varan

10130

Frysskyddsmedel, kylarvätskor, tillverkning20590

Frysskåp och kylskåp i storkök och restauranger, 

reparation, ej egentillverkade, ej i samband med 

handel

33120

Frysskåp och kylskåp, hushåll, installation, reparation, 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Frysskåp, ej hushåll, partihandel46699

Frysskåp, hushålls, partihandel46431

Frysskåp, hushålls, tillverkning27510

Frysskåp, utom för hushåll, tillverkning28250

Frysutrustning, industri, partihandel46699

Fräsar, partihandel46620

Fräsar, utbytbara, för metallbearbetning, tillverkning25730

Fräsar, utbytbara, för träbearbetningsmaskiner, 

tillverkning

25730

Fräsmaskiner, för metallbearbetning, tillverkning28410

Fröer, partihandel (ej fågelfrö)46210

Fröförädling/kontroll01640

Frön, butikshandel47761

Fröodling, fröproduktion, grönsaker01135

Fröodling, skogsodlingsmaterial02109

Fröodlingar, fröproduktion, blommor01199

Fröodlingar, fröproduktion, frukt och bär01250

Frövallsodling01199

FUB, För barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning

94990
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Fuktighetsregulatorer, apparater och instrument, 

tillverkning

26510

Fuktslukare, torrbollar, tillverkning20590

Fyllda fruktkorgar, handel och leverans till företag46310

Fyllning av flaskor eller behållare, uppdrag82920

Fyrar, drift av52220

Fyrhjulingar, tillverkning29101

Fyrhjulingar, vikt < 3,5 ton, handel45110

Fyrskepp, byggande av30110

Fyrskepp, partihandel46699

Fyrverkeriarrangörer93290

Fyrverkeripjäser, butikshandel47789

Fyrverkeripjäser, partihandel46750

Fyrverkeripjäser, tillverkning20510

Fysikaliska instrument, partihandel46691

Fysikaliska instrument, tillverkning26510

Fysioterapi, för människor86905

Fysioterapi, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

01620

Fysioterapi, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

96090

Fågel, ej levande, partihandel46320

Fågelfrö och fågelmat, framställning10920

Fågelfrö och fågelmat, partihandel46380

Fågelholkar, trä, tillverkning16292

Fågelklubbar94990

Fågelmat, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Fågelstation72190

Fångst av saltvattenlevande kräftdjur och blötdjur03119

Fångst av sötvattenlevande kräftdjur, blötdjur och ål03120

Fångvårdsanstalter84233

Får, uppfödning01450

Fårklippning på uppdrag01620

Fårostar, produktion på gården01450

Fårskötsel (ej på uppdrag)01450

Fårslakt (ej gårdsslakterier)10111

Fårull och fårkött, produktion på gården01450

Fåruppfödning01450

Fåruppfödning och getuppfödning, blandat01450

Fåtöljer, butikshandel47591

Fåtöljer, hushåll, partihandel46470

Fåtöljer, till vardagsrum, tillverkning31090

Fäktning, klubbar93120

Fälgar, motorfordon, tillverkning29320

Fälgband, gummi, tillverkning22110

Fältrittklubbar93120

Fältspat, brytning08990

Fängelser84233

Färdiga maträtter, ej pizzor,(pizza) butikshandel47299

Färdiga maträtter, industriell tillverkning (ej verksamhet 

på kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850

Färdigmonterade trähus, tillverkning16231

Färdskrivare, installation av egentillverkade26510

Färdskrivare, installation av ej egentillverkade, ej i 

samband med handel

33200

Färdskrivare, reparation av egentillverkade26510

Färdskrivare, reparation av ej egentillverkade33130

Färdskrivare, tillverkning26510

Färdtjänst, för personer med funktionsnedsättning, 

administration av

88102

Färdtjänst, för äldre, administration av88101

Färdtjänst, transporttjänsten49320

Färganalys96022

Färgband och färgdynor, partihandel46492

Färgband och färgdynor, till skrivmaskiner, tillverkning32990

Färgblandning i samband med butikshandel med färg 

för användning i och på byggnader och anläggning

47523

Färgblandning i samband med partihandel med färg för 

användning i och på byggnader och anläggning

46731

Färgborttagningsmedel, beredda, tillverkning20300

Färgborttagningsmedel, partihandel46731

Färger för användning i och på byggnader och 

anläggningar, partihandel

46731

Färger, bilfärger, detaljhandel45320

Färger, bilfärger, partihandel och provisionshandel45310

Färger, blandning, i samband med  partihandel för 

målning av byggnader och anläggningar

46731

Färger, blandning, i samband med butikshandel med 

färger för användning i och på byggnader och 

anläggningar

47523

Färger, för användning i och på byggnader och 

anläggningar, butikshandel (färgbutik, färghandel)

47523

Färger, tillverkning (ej hårfärg eller livsmedelsfärg)20300

Färgerimaskiner, partihandel46699

Färgerimaskiner, tillverkning28940

Färghandel, färgbutik på internet (webbutik) till hushåll 

och privatpersoner

47919

Färgkritor, tillverkning32990

Färgning av textilier i samband med industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Färgning av textilvaror i samband med konsumenttvätt96012

Färgning och etsning av metall, på uppdrag25610

Färgning, garn och vävnad, av ej egentillverkade varor13300

Färgning, läder och skinn, (ej päls)15110

Färgning, pälsskinn15110

Färgpennor, tillverkning32990

Färgsprutor, partihandel46741

Färgsprutor, tillverkning28290

Färgterapi96040

Färgämnen, oberedda, tillverkning20120

Färgämnen, partihandel46750

Färjetrafik på inre vattenvägar för gods50401

Färjetrafik på inre vattenvägar med passagerare50301

Färjetrafik, gods, utrikessjöfart50201

Färjetrafik, passagerare, utrikessjöfart50101

Färjor, byggande av (ej rymdfärjor)30110

Färska örter och kryddväxter, partihandel46220

Följebilar, transporter52219

Fönster, glasade, på egentillverkade fönsterkarmar av 

metall, tillverkning

25120

Fönster, glasade, på egentillverkade fönsterkarmar av 

plast, tillverkning

22230

Fönster, glasade, på egentillverkade fönsterkarmar av 

trä, tillverkning

16233
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Fönster, glasade, på inköpta fönsterkarmar av metall, 

tillverkning

23190

Fönster, glasade, på inköpta fönsterkarmar av plast, 

tillverkning

23190

Fönster, glasade, på inköpta fönsterkarmar av trä, 

tillverkning

23190

Fönsterbrädor, metall, tillverkning25120

Fönsterbrädor, trä, tillverkning16233

Fönsterbyte i byggnader43320

Fönsterbågar och fönsterkarmar, partihandel46731

Fönsterbågar och karmar, trä, tillverkning16233

Fönsterbänkar, metall, tillverkning25120

Fönsterbänkar, trä, tillverkning16233

Fönsterglas, blyinfattade, framställning23110

Fönsterglas, butikshandel47521

Fönsterglas, framställning23110

Fönsterglas, partihandel46731

Fönsterkarmar, metall, tillverkning25120

Fönsterkarmar, plast, tillverkning22230

Fönsterkarmar, trä, tillverkning16233

Fönsterluckor, metall, tillverkning25120

Fönsterluckor, plast, tillverkning22230

Fönsterluckor, trä, tillverkning16233

Fönsterputsning ej i samband med lokalvård81221

Fönsterramar och dörramar, partihandel46731

Fönsterramar, metall, tillverkning25120

Fönsterrenovering43320

Förarhytter till bilar och bussar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Förarhytter, motorfordon, tillverkning29200

Förbandsartiklar, sjukvårdsartiklar, partihandel46460

Förbandsartiklar, tillverkning21200

Förbandsgas, tillverkning21200

Förberedande aktiviteter för odling, uppdrag01610

Förberedande markarbeten och grundarbeten43120

Förberedelser av digital data, t.ex. förbättring, urval och 

länkning av digital data

18130

Förbrukningsmätare och produktionsmätare för gaser, 

vätskor eller elektricitet, tillverkning

26510

Förbränning av giftigt avfall38220

Förbränning av miljöfarligt avfall38220

Förbränningsugnar, rengöring81222

Förbränningsugnar, tillverkning28210

Fördämningsmattor, textil, partihandel46731

Fördämningsmattor, textil, tillverkning13960

Föredragning, fristående på uppdrag90010

Föredragshållare, fristående90010

Föreläsningar, fristående verksamhet90010

Föreläsningsföreningar94990

Föreningar för hobbybetonande intressen94990

Föreningar för personer med funktionsnedsättning94990

Föreningar för samlarbetonande intressen94990

Föreningsgårdar93290

Företag som förser andra företag med konsultering av 

speltjänster och oddssättning

92000

Företagarfonder som bedriver utlåning64920

Företagarföreningar94111

Företagsförmedlingsverksamhet (medverkan vid köp 

och försäljning av företag)

74900

Företagshälsovård, ej läkare86909

Företagshälsovård, med läkare86212

Företagsinkubatorverksamhet70220

Företagskonsultverksamhet, affärsutveckling70220

Företagskonsultverksamhet, bokföring och redovisning69201

Företagskonsultverksamhet, datasystemutveckling62020

Företagskonsultverksamhet, management70220

Företagskonsultverksamhet, organisationsfrågor70220

Företagskonsultverksamhet, personalutveckling70220

Företagskonsultverksamhet, skatterådgivning69203

Företagskonsultverksamhet, webbdesign62010

Företagskonsutverksamhet, rådgivning avseende 

utveckling av näringsgrenar och turism, regional 

utveckling etc.

70220

Företagsledarutbildning85594

Företagsledning på uppdrag ej för skogsbruk70220

Företagsledning på uppdrag för skogsbruk02409

Företagsmäkleriverksamhet, (medverkan vid köp och 

försäljning av företag)

74900

Företagsvärdering, på uppdrag70220

Författare kokböcker90030

Författare, fristående90030

Författare, kursböcker90030

Författarverksamhet90030

Förgyllning av kulturföremål i t.ex. kyrkor91030

Förgyllning av produkter32120

Förkläden, gummiförkläden, tillverkning22190

Förkläden, partihandel46420

Förkläden, tillverkning (ej av gummi eller svetsares 

läderförkläden)

14120

Förkopplingsdon till lysrör (dvs. transformatorer), 

tillverkning

27110

Förkromning, metallvaror, på uppdrag25610

Förlagsverksamhet, böcker (ej musikböcker och 

notböcker)

58110

Förlagsverksamhet, egen utgivning av dagstidningar58131

Förlagsverksamhet, egen utgivning av tidskrifter58140

Förlagsverksamhet, egen utgivning av veckotidningar58140

Förlagsverksamhet, skivinspelningar och 

bandinspelningar (ej tidningar och böcker, andra än 

musikböcker)

59200

Förlossningsverksamhet, barnmorskeverksamhet, ej 

på sjukhus, ej under direkt överinseende av läkare

86909

Förlossningsverksamhet, patienter inskrivna vid 

vårdenhet under direkt överinseende av läkare på 

sjukhus

86102

Förmedling av andras lokaler68310

Förmedling av bostäder, på uppdrag68310

Förmedling av egna bostäder68201

Förmedling av familjehem87901

Förmedling av fastigheter, på uppdrag68310

Förmedling av livränteförsäkringar, andra försäkringar 

och återförsäkringar

66220

Förmedling av obebyggda tomter avsedda för 

byggnader, på uppdrag

68310
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Förmedling av roller till film, TV och teater (ej 

personliga teateragenter och artistagenter)

78100

Förmedling av schaktning och andra grundarbeten (ej 

personalförmedling)

74900

Förmedling av tjänster genom tillhandahållande av 

sökmotor (webbportal)

63120

Förmedling av tjänster inom byggverksamhet och 

anläggningsverksamhet (ej personalförmedling)

74900

Förmedling av tjänster inom tryckeribranschen (ingen 

egen tryckning, ej personalförmedling)

74900

Förminskningsapparater, tillverkning26700

Förmögenhetsförvaltning, finansiell, för annans räkning 

(ej fondförvaltning)

66190

Förnickling, metallvaror, på uppdrag25610

Förpackning i samband med transport52290

Förpackning, produkter, på uppdrag82920

Förpackningar, olika material, ej för hushållsbruk, 

partihandel

46762

Förpackningar, plastförpackningar, tillverkning22220

Förpackningar, tryckning på, ej egentillverkade18122

Förpackningar, trä, tillverkning16240

Förpackningsartiklar, glas, tillverkning23130

Förpackningsmaskiner, egentillverkade, installation28290

Förpackningsmaskiner, egentillverkade, reparation28290

Förpackningsmaskiner, ej egentillverkade, installation, 

ej i samband med handel

33200

Förpackningsmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Förpackningsmaskiner, partihandel46699

Förpackningsmaskiner, tillverkning28290

Förpackningspapp, (ej wellpapp) tillverkning17219

Förpackningspapper och förpackningspapp, 

partihandel

46769

Förpackningspapper, (ej wellpapp), tillverkning17219

Förpackningstuber, lättmetall, tillverkning25920

Förpackningstuber, tunnplåt, partihandel46762

Förpackningsverksamhet, utförd mot lön eller inom ett 

kontrakt, med eller utan automatiserad process

82920

Försilvring och förgyllning32120

Förskoleexpeditioner (kontor)85100

Förskoleklass (6-års skola, sexårsverksamhet)85201

Förskolor (ej öppen förskola)85100

Förskrämningsmaskiner, tillverkning28920

Förslutningsartiklar, t.ex. proppar, lock, kapsyler,  

plast, tillverkning

22220

Första hjälpen kurser85599

Förstoringsapparater och förminskningsapparater, 

fotolaboratorier, partihandel

46699

Förstoringsglas, partihandel46435

Förstoringsglas, tillverkning26700

Förstoringsutrustning och förminskningsutrustning, för 

foto,  butikshandel

47782

Förstärkare, butikshandel47430

Förstärkare, partihandel46432

Förstärkare, tillverkning26400

Försvar, civilt84223

Försvar, frivilligt84223

Försvaret, armén84221

Försvaret, flygvapnet84221

Försvaret, marinen84221

Försvarets materielverk84222

Försvarshögskolan85420

Försäkringar, förmedling av66220

Försäkringar, mäkleriverksamhet66220

Försäkringsackvisition66220

Försäkringsagenter66220

Försäkringsbolagsverksamhet, fondanknutna 

livförsäkringar

65111

Försäkringsbolagsverksamhet, livförsäkringar ej 

fondanknutna

65119

Försäkringsbolagsverksamhet, skadeförsäkringar65120

Försäkringsföreningsverksamhet (ej 

kreatursförsäkringsföreningar, 

läkemedelsförsäkringsföreningen, 

patientförsäkringsföreningen)

65300

Försäkringsförmedlande verksamhet66220

Försäkringsförmedling66220

Försäkringskassor84300

Försäkringskonsultverksamhet, försäkringsskydd66290

Försäkringsläkarverksamhet (förtroendeläkare) 

medicinsk rådgivning till bl.a. försäkringskassor

86212

Försäkringsmedicinsk konsultverksamhet, rådgivning 

(intyg) till försäkringskassor, försäkringsbolag o.d.

86212

Försäkringsmäklarverksamhet66220

Försäkringsmäkleriverksamhet66220

Försäkringspremier, inkassering66290

Försäkringsrådgivning till företag eller privatpersoner 

avseende försäkringsskydd och pensioner (ej 

försäkringsförmedling)

66290

Försäkringstekniska beräkningar66290

Försäkringsutredningar66210

Försäljning av bredbandsabonnemang på provision47991

Försäljning av förbetalda telefonkort för fast 

(trådbunden) telefoni

61100

Försäljning av förbetalda telefonkort för trådlös telefoni61900

Försäljning av hårvårdsprodukter i samband med 

damfrisering och herrfrisering

47999

Försäljning av namnlistor och adresslistor82190

Försäljning av namnrättigheter för turneringar och 

stadion etc., på uppdrag

73120

Försäljning av presentkort, rabatthäften etc82990

Försäljning av rättigheter till distribution av film och 

andra filmprodukter ingår också

59130

Försäljning av överskottsel från produktion för privat 

bruk

35110

Försäljning på mässor, till privatpersoner och hushåll47999

Försäljning, vid callcenter82200

Försäljningsautomater, reparation av egentillverkade28290

Försäljningsautomater, reparation av ej egentillverkade33120

Försäljningsautomater, tillverkning28290

Försökslägenhet för vuxna87902

Förtenning, metallvaror, på uppdrag25610

Förtullning av varor, Tullverket84113

Förtullning av varor, uppdrag52290

Förtunningsmedel och lösningsmedel, partihandel46750

Förtunningsmedel och lösningsmedel, sammansatta 

organiska, tillverkning

20300
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Förtätning och återförande till gasform för 

landtransport, utförd i anslutning till landtransport

52219

Förtätning och återförande till gasform för sjötransport, 

utförd i anslutning till transport

52220

Förtätning och återförande till gasform för transport, 

utförd på utvinningsplatsen

09100

Förtöjningsvirke och rep, partihandel46761

Förtöjningsvirke och rep, tillverkning13940

Förvaltning av andra fastigheter än bostadsfastigheter, 

på uppdrag

68320

Förvaltning av och handel med värdepapper, för en 

begränsad och sluten krets av ägare

64993

Förvaltning och eller drift av hamnanläggningar och 

kajanläggningar

52220

Förvaltning, bostadsfastigheter, ej uppdrag68201

Förvaltning, bostäder, på uppdrag68320

Förvaltning, butiksbyggnader, ej uppdrag68203

Förvaltning, eget kapital och egen förmögenhet (ej 

under tillsyn av Finansinspektionen)

64993

Förvaltning, fabriksbyggnader, ej uppdrag68202

Förvaltning, filmrättigheter59130

Förvaltning, flygplatser52230

Förvaltning, förvaltningsfastigheter, ej uppdrag68203

Förvaltning, industrifastigheter, ej uppdrag68202

Förvaltning, kontorsfastigheter, ej uppdrag68203

Förvaltning, lagerbyggnader, ej uppdrag68203

Förvaltningsbibliotek91011

Förvaltningsfastigheter, förvaltning, ej uppdrag68203

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta (ej film, ljudoriginal eller 

konstnärliga rättigheter)

74900

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta, artistiska och konstnärliga 

rättigheter

90020

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta, böcker

74900

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta, filmer

59130

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta, frilansjournalister och 

frilansfotografers rättigheter

90020

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med detta, ljudinspelningar

59200

Förvaltningstjänster av upphovsrätt samt intäkter i 

samband med immateriell äganderätt (patent, licenser, 

varumärken etc.)

74900

Förvaltningsuppdrag som god man (godman)96090

Förvaringsboxar, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Förvaringsboxar, uthyrning77390

Förvaringsfack, för kassavalv, metall tillverkning25999

Förvaringsfack, förvaringshyllor, för hemmet, 

partihandel

46470

Förvaringsfack, metall, tillverkning31012

Förvaringsskåp, avgiftsbelagda, drift av96090

Förzinkning, metallvaror, på uppdrag25610

Föräldraförening drift av fritidshem88910

Föräldraförening mot narkotika94990

Föräldraförening, drift av daghem och förskolor (ej 

familjedaghem)

85100

Föräldrakooperativ, barnomsorg, med statsbidrag85100

Föräldrakooperativa daghem (ej familjedaghem)85100

Föräldrakooperativa fritidshem88910

Föräldrakurser85599
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Gaffeltruckar, partihandel46699

Gaffeltruckar, tillverkning28220

Gaffeltruckar, utan förare, uthyrning och leasing77390

Galler, metalltråd, tillverkning25930

Galleriverksamhet, försäljning47783

Gallring av betor, på uppdrag01610

Gallring, skog, på uppdrag02102

Gallupundersökningar73200

Galonkläder, klistrade, tillverkning22190

Galonkläder, partihandel46420

Galonkläder, svetsade, tillverkning22190

Galonkläder, sydda, tillverkning14120

Galonväv, partihandel46769

Galonväv, tillverkning13960

Galoppbaneverksamhet93114

Galopphästar, träning och tävling93191

Galopphästägareföreningar93191

Galoppklubbar93191

Galoppstall93191

Galopptävlingsverksamhet (ej drift av galoppbana)93191

Galoscher, partihandel46420

Galoscher, tillverkning15200

Galvanisering och annan ytbehandling av metallvaror, 

på uppdrag

25610

Galvaniska element till batterier, partihandel46699

Galvaniska element till batterier, tillverkning27200

Galvanotekniska bearbetningsmaskiner, tillverkning28410

Gammaldansens vänner, GDV94990

Garage, ekonomisk förening68209

Garageplatser, korttidsparkering, uthyrning52219

Garderober, tillverkning31090

Garderobsverksamhet96090

Gardinaffärer (gardinbutiker)47532

Gardiner, butikshandel47532

Gardiner, partihandel46410

Gardiner, reparation ej i samband med tvätt95290

Gardiner, reparation i samband med industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Gardiner, reparation i samband med konsumenttvätt96012

Gardiner, sömnad (tillverkning)13921

Gardinkappor, sömnad (tillverkning)13921

Gardinstänger, partihandel46499

Gardintillbehör, butikshandel47532

Gardinuppsättning, på uppdrag96090

Garn, asbest, tillverkning23999

Garn, bomull, av syntetiska eller regenerade 

textilfibrer, tillverkning

13100

Garn, bomullstyp, tillverkning13100

Garn, enkelt (ej tvinnat) av syntetfilament eller 

regenatfilament, tillverkning

20600

Garn, jutegarn, tillverkning13100

Garn, kamgarnstyp, tillverkning13100

Garn, kardgarnstyp, tillverkning13100

Garn, lingarnstyp, tillverkning13100

Garn, metalliserat, tillverkning13960

Garn, pappersgarn, tillverkning13100

Garn, silketyp, tillverkning13100

Garner, butikshandel47510

Garner, internethandel, webbutik till hushåll och 

privatpersoner

47919

Garner, partihandel, även internethandel till företag46410

Garner, provisionshandel till företag46160

Garvning, läder och skinn15110

Garvning, uppmjukning av pälsskinn15110

Garvsyror, tillverkning20120

Garvämne, partihandel46750

Garvämnen, tillverkning20120

Garvämnesextrakter, tillverkning20120

Gas, distribution av via rörnät35220

Gasbetong, partihandel46731

Gasbetongvaror, tillverkning23610

Gasbinda, tillverkning21200

Gasbrännare, kommissionshandel, provisionshandel 

till företag

46141

Gasbrännare, partihandel46699

Gasbrännare, tillverkning28210

Gaser, bränsle, partihandel46710

Gaser, industri, framställning20110

Gaser, industrigaser, partihandel46750

Gaser, till isolatorer, partihandel46769

Gasfjädrar (ej till bestämd vara), tillverkning28290

Gasfjädrar till bagageluckor, partihandel46741

Gasfjädrar till bagageluckor, tillverkning25720

Gasfjädrar, (ej till bestämd vara), partihandel46699

Gasformiga bränslen, handel35230

Gasformiga bränslen, provisionshandel till företag46120

Gasframställning för gasförsörjning35210

Gasgeneratorer, tillverkning28290

Gasgevär, tillverkning25400

Gaskök, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Gasledningar, byggnads, installation, reparation, 

underhåll

43229

Gasledningsdragning43229

Gasmasker, reparation av egentillverkade32990

Gasmasker, tillverkning32990

Gasmätare, avläsning82990

Gasmätare, installation43229

Gasmätare, partihandel46691

Gasmätare, tillverkning26510

Gasol, butikshandel47789

Gasol, partihandel46710

Gasolflaskor med innehåll, partihandel46710

Gasolgrillar för hushållsbruk, butikshandel47593

Gasolgrillar, partihandel46499

Gasolgrillar, tillverkning27520

Gasolkök, hushålls, tillverkning27520

Gasolspisar, för hushållsbruk, tillverkning27520

Gaspistoler, tillverkning25400

Gasspisar, för hushållsbruk, tillverkning27520

Gastuber, partihandel46761

Gastuber, tillverkning25290

Gasturbiner, partihandel46699

Gasturbinmotorer (utom turbojetmotorer och 

turbopropmotorer), tillverkning

28110

Gasurladdningslampor, partihandel46434

Gasurladdningslampor, tillverkning27400
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Gasvävnad, tillverkning13200

Gatsten, tillverkning23701

Gatubelysning, installation43210

Gatubelysningar, tillverkning27400

Gatubyggande42110

Gatukök56100

Gatukök, ambulerande vagn56100

Gaturenhållning, t.ex. sopning (även parker, allmänna 

platser)

81290

Gaturenhållningstjänster (inklusive bevattning)81290

Gatuunderhåll som tillbyggnad, ombyggnad och 

reparation

42110

GDV (gammaldansens vänner)94990

Geigerräknare, partihandel46691

Geigerräknare, tillverkning26510

Gelatin, partihandel46380

Gelatin, tillverkning20590

Gelatinderivat, tillverkning20590

Gelékonfektyr, partihandel46360

Gelékonfektyr, tillverkning10821

Gemensam verksamhet för det militära försvaret (ej 

privata företag)

84221

Generalagentur, personbilar45110

Generalagenturer, utländska flygbolag52230

Generatoraggregat avsedda för vindkraftverk, 

tillverkning

27110

Generatoraggregat, elektriska, tillverkning27110

Generatorer (ej motorfordon), ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Generatorer (ej motorfordon), ej egentillverkade, 

reparation

33140

Generatorer (ej till motorfordon), egentillverkade, 

installation

27110

Generatorer, för maskiner, partihandel46699

Generatorer, för maskiner, tillverkning27110

Generatorer, förbränningsmotorer, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Generatorer, förbränningsmotorer, tillverkning29310

Genmanipulation i samband med forskning72190

Genomförande av upphandlingar, uppdrag74900

Genomförandet och avräkning i samband med 

finansiella transaktioner, inklusive 

kreditkortstransaktioner

66190

Genomströmningsmätare, elektriska, tillverkning26510

Geodetiska undersökningar, lantmäteri71129

Geofysiska undersökningar, uppdrag71129

Geologiska undersökningar, uppdrag71129

Geosynteter, fiberduk, jordarmeringsnät för vägar, 

partihandel

46731

Geriatrisk korttidsvård, på sjukhus86102

Gestaltterapi86909

Getostar, produktion på gården01450

Getter, uppfödning01450

Gips, tillverkning (ej av rivningsavfall)23520

Gipsplattor, gipsskivor för byggändamål, tillverkning23620

Gipsplattor, partihandel46731

Gipssten, brytning08110

Gipsvaror, partihandel46731

Gipsvaror, som statyer, basreliefer och högreliefer, 

vaser, krukor, urnor o.d., tillverkning (ej varor för 

byggändamål)

23690

Gitarreparationer, ej egentillverkade95290

Gitarrer, butikshandel47595

Gitarrer, partihandel46499

Gitarrer, tillverkning32200

Gjutformar av gummi, tillverkning22190

Gjutformar, metall, tillverkning25730

Gjutformar, partihandel46699

Gjutgods, gjutning av järn (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24510

Gjutgods, gjutning av lättmetall (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24530

Gjutgods, gjutning av stål (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24520

Gjutgods, gjutning av tungmetall (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24540

Gjutgods, gjutning av ädelmetall (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24540

Gjutgods, gjutning, halvfabrikat av järn (ej i samband 

med tillverkning av färdiga varor)

24510

Gjutgods, icke-järnmetall, partihandel46720

Gjutgodstillverkning, icke-järnmetall, i anslutning till 

tillverkning

25999

Gjutmaskiner, metallurgi, egentillverkade, installation28910

Gjutmaskiner, metallurgi, egentillverkade, reparation28910

Gjutmaskiner, metallurgi, ej egentillverkade, reparation33120

Gjutmaskiner, metallurgi, installation, ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Gjutmaskiner, metallurgi, tillverkning28910

Gjutmodeller, metall, tillverkning25730

Gjutning av betonggolv och betongplattor, ej i samband 

med byggande av hela anläggningar

43999

Gjutning av gjutgods av gråjärn24510

Gjutning av gjutgods av segjärn24510

Gjutning av halvfabrikat av aluminium, magnesium, 

titan, o.d.

24530

Gjutning av produkter av aducerjärn24510

Gjutning, ej järnmetall, stålmetall, eller lättmetall (ej i 

samband med tillverkning av färdiga varor)

24540

Gjutning, halvfabrikat av stål (ej i samband med 

tillverkning av färdiga varor)

24520

Gjutning, järn (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24510

Gjutning, lättmetall (ej i samband med tillverkning av 

färdiga varor)

24530

Gjutning, stål (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24520

Gjutning, tungmetall (ej i samband med tillverkning av 

färdiga varor)

24540

Gjutning, ädelmetall (ej i samband med tillverkning av 

färdiga varor)

24540

Gjutskänkar, tillverkning28910

Glas och porslin, butikshandel47593

Glas och porslin, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47916
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Glas och porslin, uthyrning till företag77290

Glas och porslin, uthyrning till hushåll77290

Glas, optiska, ej optiskt bearbetade, tillverkning23190

Glasavfall, inköp och återförsäljning, partihandel46773

Glasbearbetningsmaskiner, partihandel46699

Glasbearbetningsmaskiner, varmt tillstånd, tillverkning28990

Glasblock/glasplattor, framställning23110

Glasblock/glasplattor, partihandel46731

Glasblåsning, hushållsglas och prydnadsglas23130

Glasfiber (inbegripet glasull och icke vävda produkter 

av glasfiber), tillverkning

23140

Glasfiberarmerade, plastprodukter, tillverkning22290

Glasfibervaror, ej glasfiberväv, tillverkning23140

Glasfibervaror, partihandel46731

Glasfiberväv, partihandel46731

Glasfiberväv, tillverkning13200

Glasfärger, beredda, tillverkning20300

Glasgravyr, glassliperi (glasslipning)23130

Glashöljen till lampor, tillverkning23190

Glasinramning av balkonger (ej egentillverkade)43342

Glasisolatorer, tillverkning23190

Glaskolvar till glödlampor, tillverkning23190

Glasmassa, ej frittad, tillverkning20300

Glasmassa, framställning23110

Glasmassa, partihandel46769

Glasmålning, sprutmålning, hushållsglas och 

prydnadsglas

23130

Glasmästeriarbeten, bilar och bussar45202

Glasmästeriarbeten, byggnads43342

Glasmästeriarbeten, på  motorcyklar och skotrar på 

hjul

45400

Glasmästeriarbeten, på lantbruksmaskiner, 

skogsbruksmaskiner, entreprenadmaskiner

33120

Glass, butikshandel47242

Glass, partihandel46360

Glassbarer56100

Glassförsäljning till konsument från varubil, ej för 

direktkonsumtion (glassbil)

47992

Glassförsäljning till konsument för direktkonsumtion, 

från varubil eller glassvagn

56100

Glasskioskverksamhet47242

Glassmaskiner, för hushållsbruk, partihandel46431

Glassmaskiner, för hushållsbruk, tillverkning27510

Glassmaskiner, industri, partihandel46699

Glassmaskiner, industri, tillverkning28930

Glassmältningsugnar, tillverkning28990

Glasspeglar, reparation95290

Glasspulver, framställning10890

Glasspulver, partihandel46380

Glasstillverkning10520

Glasullsvaror, partihandel46731

Glasullsvaror, tillverkning23140

Glasvaror för användning i oäkta smycken, tillverkning23190

Glasvaror och glasdelar för ljusinstallationer, 

tillverkning

23190

Glasvaror, kristall, tillverkning23130

Glasögon och optiska artiklar, postorderhandel till 

hushåll och privatpersoner

47919

Glasögon, butikshandel47781

Glasögon, partihandel46435

Glasögon, tillverkning32501

Glasögonbågar, butikshandel47781

Glasögonbågar, partihandel46435

Glasögonbågar, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Glasögonbågar, tillverkning32501

Glasögonlinser och bågar, butikshandel47781

Glasögonlinser och bågar, partihandel46435

Glasögonlinser och bågar, tillverkning32501

Glasögonreparationer i samband med butikshandel47781

Glidflygplan, tillverkning30300

Glidlager, partihandel46699

Glidlager, tillverkning28150

Glimmer, brytning08990

Glimmer, partihandel46720

Glukossirap, tillverkning10620

Gluten, tillverkning10620

Glutenfria livsmedel, tillverkning10860

Glycerol, obearbetad, tillverkning20410

Glödkatodrör, tillverkning26110

Glödlampor, ej till fordon, partihandel46434

Glödlampor, ej till motorfordon, butikshandel47594

Glödlampor, till motorcyklar, mopeder och skotrar med 

hjul, handel med

45400

Glödlampor, till motorfordon, detaljhandel (utom till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45320

Glödlampor, tillverkning27400

Glödlampsglas, tillverkning23190

Glödlampshållare, tillverkning27330

Glödstrumpor, textilmaterial, tillverkning13960

Glögg, framställning11040

Go-cart, detaljhandel, partihandel och provisionshandel 

(även internethandel)

45110

Go-cart, försäljning45110

Go-cart, tillverkning29101

Go-cart, uthyrning (på motorbana)93113

Go-cart, uthyrning, utan utbildning och service (ej på 

motorbana)

77210

Godis, choklad, karameller, naturgodis, butikshandel 

(godisbutik ej webbutik)

47242

Godis, choklad, karameller, naturgodis, internethandel 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Godis, naturgodis, handel via varuautomater47999

Godis, naturgodis, partihandel46360

Godis, naturgodis, provisionshandel till företag46170

Godis, tillverkning (godisfabrik), av brun choklad10822

Godis, tillverkning (godisfabrik), ej av brun choklad10821

Godsbefordran med buss, reguljär trafik49311

Godsbefordran med fartyg i icke reguljär utrikessjöfart 

och kustsjöfart

50202

Godsbefordran med fartyg i reguljär utrikessjöfart och 

kustsjöfart

50201

Godsbefordran med fartyg, icke reguljärtrafik över inre 

vattenvägar

50402
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Godsbefordran med fartyg, reguljärtrafik över inre 

vattenvägar

50401

Godsbefordran med flyg, icke reguljär trafik51212

Godsbefordran med flyg, reguljärt51211

Godsbefordran med lastbil/skåpbil o a bilar (ej 

distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av 

sopor och avfall)

49410

Godsbefordran med tåg49200

Godsbehållare (containrar), för transportmedel, 

reparation

29200

Godsbehållare (containrar), för transportmedel, 

reparation av ej egentillverkade

33110

Godsbehållare (containrar), för transportmedel, 

tillverkning

29200

Godshantering (ej drift av godsterminal), ej hamn52249

Godshantering (ej drift av godsterminal), hamn52241

Godshantering med truck ej i hamn52249

Godshantering med truck i hamn52241

Godshantering, inom industrin, uppdrag52249

Godsräkning, ej hamn52249

Godsräkning, hamn52241

Godsterminaler, drift av52219

Godstransporter med dragdjur på väg49410

Godstransporter, bil (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Godstransportförmedlingar52290

Godsvagnar, personvagnar, partihandel46699

Godsvagnar, tillverkning30200

Golfbanor, anläggning av42990

Golfbanor, drift av93112

Golfbanor, projektering71121

Golfbilar, tillverkning29101

Golfbollar, tillverkning32300

Golfinstruktör, golfskolor85510

Golfklubbar93112

Golfklubbor, reparation95290

Golfklubbor, tillverkning32300

Golfkläder, herrkläder, damkläder, barnkläder, blandat, 

butikshandel

47711

Golfkläder, partihandel46420

Golfproffs93199

Golfresor, arrangörer79120

Golfspelare, professionella idrottsmän93199

Golfutrustning, golfkläder för herr, dam och barn, 

blandat, butikshandel

47711

Golfutrustning, golfkläder, herr, dam, barn, blandat, till 

hushåll och privatpersoner, internethandel

47912

Golfutrustning, golfkläder, herr, dam, barn, blandat, till 

hushåll och privatpersoner, postorderhandel

47912

Golfutrustning, golfkläder, partihandel46420

Golfutrustning, klubbor, handskar, golfbollar m.m., (ej 

kläder) till hushåll och privatpersoner, internethandel 

(webbutik)

47915

Golfutrustning, klubbor, handskar, golfbollar m.m., (ej 

kläder) till hushåll och privatpersoner, postorderhandel

47915

Golfutrustning, klubbor, handskar, golfbollar m.m., (ej 

kläder), partihandel

46491

Golfutrustning, klubbor, handskar, golfbollar m.m., 

butikshandel (ej kläder)

47641

Golfvagnar, handdragna, reparation av egentillverkade30990

Golfvagnar, handdragna, reparation av ej 

egentillverkade

33170

Golfvagnar, handdragna, tillverkning30990

Golvbeläggningar, installation och läggning av golv43330

Golvbeläggningar, kork, tillverkning16293

Golvbeläggningar, mjuka, butikshandel47531

Golvbeläggningar, mjuka, heltäckningsmattor, 

partihandel

46731

Golvbeläggningar, mjukgummi, utom cellgummi, 

tillverkning

22190

Golvbeläggningar, plast, tillverkning22230

Golvbeläggningar, textilmaterial hårda, tillverkning22230

Golvbeläggningsmaterial, med botten av papper eller 

papp, tillverkning

17290

Golvbonare, hushålls, elektriska, partihandel46431

Golvbonare, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Golvboning, golvpolering, rengöring, uppdrag81210

Golvbrunnar, metall, tillverkning25991

Golvbrunnar, plast, tillverkning22290

Golvläggning (ej som en del av byggande av hela hus 

och andra byggnader)

43330

Golvmaterial, hårda, butikshandel47521

Golvmaterial, hårda, partihandel46731

Golvmaterial, plast, tillverkning22230

Golvmaterial, trä, faner, tillverkning16239

Golvmaterial, trä, laminat, tillverkning16210

Golvmaterial, trä, parkett, icke sammansatta stavar, 

tillverkning

16102

Golvmaterial, trä, parkett, sammansatt, tillverkning16220

Golvmoppar, partihandel46499

Golvmoppar, tillverkning32910

Golvmoppar, uthyrning till hushåll77290

Golvmålning43341

Golvplattor, betong, ej lättbetong, tillverkning23610

Golvplattor, cement, tillverkning23610

Golvplattor, keramiska, ej eldfasta, tillverkning23310

Golvplattor, lättbetong, tillverkning23610

Golvplattor, partihandel46731

Golvplattor, tegel, ej eldfasta, tillverkning23310

Golvslipning43330

Golvslipningsmaskiner, tillverkning28490

Golvspackling43330

Golvtegel, marktegel, partihandel46731

Golvtegel, tillverkning23310

Golvtvättmaskiner, ej för hushållsbruk, tillverkning28290

Golvvårdsmaskiner, ej för hushållsbruk, partihandel46699

Golvvårdsmaskiner, för hushållsbruk, partihandel46431

Golvvärme och andra energisnåla system, partihandel46731

GPS apparater, partihandel46699

GPS-apparater, tillverkning26510

Grafisk design av förpackningar, på uppdrag74102

Grafisk design framtagning av bokomslag, posters 

m.m., på uppdrag

74102
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Grafisk design, framtagning och utveckling av 

korrespondensmaterial, visitkort, foldrar, övriga 

trycksaker

74102

Grafisk design, framtagning och utveckling av 

produktgrafik

74102

Grafisk design, framtagning och utveckling av 

skyltsystem, på uppdrag

74102

Grafisk design, framtagning och utveckling av visuell 

verksamhetsidentitet och företagsidentitet, logotyper 

och bildmärken

74102

Grafisk design, på uppdrag, ej reklam74102

Grafisk formgivning av reklam73111

Grafisk formgivning, uppdrag, ej reklam74102

Grafisk verksamhet som bestrykning och laminering18140

Grafisk verksamhet som borrning, stansning och 

prägling

18140

Grafisk verksamhet som färgning, gravering och 

stämpling

18140

Grafiska personalklubben94200

Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)18130

Grafit, brytning08990

Grafit, partihandel46750

Grafit, tillverkning23999

Grafitelektroder, tillverkning27900

Grafitvaror, tillverkning23999

Grafologer96090

Grammofoner, butikshandel47430

Grammofoner, partihandel46432

Grammofoner, tillverkning26400

Grammofonskivförlag59200

Grammofonskivor, detaljhandel till hushåll och 

privatpersoner, på internet (internethandel, webbutik)

47913

Grammofonskivor, inspelade, utgivning59200

Grammofonskivor, o.l., reproduktion (av masterkopior)18200

Grammofonskivor, partihandel (även internethandel till 

företag)

46433

Grammofonskivor, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47913

Grammofonskivor, tillverkning26800

Granit, brytning08110

Granit, partihandel46720

Granitläggning, golv eller väggar43330

Granris, insamling för prydnad02300

Granskning av fraktsedlar, uppdrag74900

Granulat från återvinning, plastavfall och gummiavfall38320

Granulerat pulver, järn o stål, tillverkning24100

Gratistidningar (ej annonstidningar) som utkommer 4 

eller fler gånger i veckan

58131

Gratistidningar, utgivning av annonstidningar som 

utkommer 4 eller fler gånger i veckan

58132

Gratulationskort, tryckning18122

Gratulationskort, utgivning, även online58190

Graverade skyltar i oädel metall, tillverkning25999

Gravering eller etsning av cylindrar för djuptryck18130

Gravfonder94990

Graviditetstest, tillverkning21200

Gravplatser, försäljning och uthyrning96030

Gravskötsel på uppdrag81300

Gravvårdar, (gravstenar) detaljhandel (ej butik, 

ambulerande, torg, marknad, internet eller i provision)

47999

Gravvårdar, sten, partihandel46900

Gravvårdar, sten, tillverkning23709

Gravvårdssten, tillverkning23709

Gravyr (gravering) natursten23709

Gravyr (gravering) på gravstenar23709

Gravyr (gravering) på oädel metall, ej för tryckändamål 

(ej laser)

25610

Gravyr (gravering) på personliga artiklar av oädel 

metall, ej "medan du väntar" service

32120

Gravyr (gravering) på personliga artiklar av ädel och 

oädel metall, "medan du väntar" service

95290

Gravyr (gravering) på personliga artiklar av ädelmetall, 

ej "medan du väntar" service

32120

Gravyr (gravering) Stengravyr23709

Gravyr (gravering), skyltar i plast, ej "medan du väntar" 

service

22290

Gravyr, (gravering) oädel metall, för tryckändamål18130

Gravyr, (gravering) ädelmetall32120

Gravyr, (gravering), i ädelmetall (ej "medan du väntar 

service")

32120

Gravyr, gravering på glas23130

Gravörer90030

Grensletruckar, tillverkning28220

Grepar, partihandel46741

Grepar, tillverkning25730

Grillar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Grillar, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Grillbarer56100

Grillkol, o.l. av trä, tillverkning16291

Grindar, installation (ej egentillverkade)43320

Grindar, metall, installation av egentillverkade25120

Grindar, metall, tillverkning25120

Grindar, partihandel46731

Grindar, trä, tillverkning16239

Groduppfödning03220

Groningshindrande medel, tillverkning20200

Grovrensning/grovstyckning, fisk10200

Grovsaltning, fisk10200

Grovsmide i samband med järnformat och ställformat24100

Grovsmide, partihandel46720

Grovstyckning, kött till halvdelskroppar och 

fjärdedelskroppar

10111

Grundarbeten , ej schaktning43999

Grundarbeten, schaktning43120

Grundförstärkning, betongarbeten43999

Grundskola, administration, offentlig förvaltning (ej av 

privata företag)

84121

Grundskoleundervisning (ej grundsärskola)85201

Grundskoleundervisning för barn med särskilda behov 

(ej särskola)

85201

Grundskoleundervisning, resursskola (ej särskola)85201

Grundsärskola, träningsskola85202

Grundvattendistribution med lastbil36001

Grundvattenförsörjning36001

Gruppboende för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302
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Gruppboende, gruppbostad, grupphem för personer 

med psykisk funktionsnedsättning

87201

Gruppboende, gruppbostad, grupphem, för personer 

med utvecklingsstörning

87201

Gruppboende, äldre och dementa87301

Gruppbostad, äldre och dementa87301

Grupphem för barn med sociala problem87901

Grupphem för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Grupphem för tillsyn av föräldralösa barn87901

Grupphem för tillsyn av invandrarbarn87901

Grupphem, för barn med missbruksproblem87202

Grus, brytning och utvinning08120

Grus, krossning i samband med brytning och utvinning08120

Grus, partihandel46731

Grus, sortering08120

Grustag, brytning, utvinning, sortering, krossning08120

Grustäkt, bergtäkt, stentäkt, brytning, utvinning, 

sortering, krossning, ej på uppdrag

08120

Gruvdrift, brytning brunkol05200

Gruvdrift, brytning och koncentrering av uranmalm och 

toriummalm

07210

Gruvdrift, icke-järnmalm (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Gruvdrift, järnmalm07100

Gruvdrift, stenkol05100

Gruvfältsutrustning och oljefältsutrustning, utan 

operatör, uthyrning

77390

Gruvmätning, tekniska konsultuppdrag71129

Grädde, (konsumtionsfärdig), tillverkning10519

Grädde, partihandel46330

Gräddpulver, partihandel46330

Gräddpulver, tillverkning10519

Gränsbevakning84240

Gränsmätning, på uppdrag71129

Gräsklippare, butikshandel47522

Gräsklippare, ej motordrivna, tillverkning25730

Gräsklippare, motordrivna och ej motordrivna, 

reparation och service (ej egentillverkade)

95220

Gräsklippare, motordrivna, egentillverkade, reparation 

och service

28300

Gräsklippare, motordrivna, tillverkning28300

Gräsklippare, partihandel46610

Gräsklippningsmaskiner och delar därtill, tillverkning28300

Gräsklippningsmaskiner, butikshandel47522

Gräsklippningsmaskiner, egentillverkade, reparation28300

Gräsklippningsmaskiner, ej egentillverkade, reparation95220

Gräsklippningsmaskiner, partihandel46610

Gräsklippningsmaskiner, utan förare, uthyrning77310

Gräsklippningsverksamhet, uppdrag81300

Gräsmattor, färdiga, produktion av01302

Gräsmattor, skötsel på uppdrag81300

Grävmaskiner, partihandel46630

Grävmaskiner, reparation (ej egentillvekade) ej i 

samband med byggverksamhet och 

anläggningsverksamhet, handel eller uthyrning

33120

Grävmaskiner, tillverkning28920

Grävmaskiner, utan förare, uthyrning77320

Grävningsarbeten för byggnadsverksamhet och 

anläggningsverksamhet

43120

Grävningsarbeten för byggnadsverksamhet och 

anläggningsverksamhet, näringsidkare utan anställda 

(uthyrning av sig själv som grävmaskinist med maskin)

43991

Grönfoderväxter, odling01199

Grönsaker, djupfrysta, tillverkning10390

Grönsaker, frysta, konserverade eller torkade, 

butikshandel

47210

Grönsaker, frysta, partihandel (även internethandel till 

företag)

46310

Grönsaker, färska, butikshandel47210

Grönsaker, färska, partihandel46310

Grönsaker, inläggning10390

Grönsaker, konserverade, partihandel (även 

internethandel till företag)

46310

Grönsaker, odling i växthus01134

Grönsaker, odling på friland01133

Grönsaker, torkade, tillverkning10390

Grönsaksjuicer, partihandel46340

Grönsaksjuicer, tillverkning10320

Grönsakskonserver, tillverkning10390

Grönsaksodling i växthus01134

Grönsaksodling på friland01133

Grönytemaskiner, gräsklippare, jordfräsar, 

slåttermaskiner m.m.

46610

Grönytor för sportändamål, skötsel av på uppdrag81300

Guano, brytning08910

Gudstjänst94910

Guidade fisketurer93199

Guidade stadsvandringar79900

Guld, partihandel46720

Guldsmedsvaror, butikshandel47772

Guldsmedsvaror, partihandel46480

Guldsmedsvaror, reparation95250

Guldsmedsvaror, ädelmetall, tillverkning32120

Guldsmedsvaror, ädelmetalldoublé, tillverkning32120

Guldsmide, tillverkning32120

Gummi, naturgummi och syntetiskt gummi, 

partihandel

46769

Gummiavfall, inköp och återförsäljning, partihandel46773

Gummibearbetningsmaskiner, (ej för hårdgummi), 

tillverkning

28960

Gummibearbetningsmaskiner, hårdgummi, tillverkning28490

Gummibearbetningsmaskiner, partihandel46699

Gummibollar, för idrott, partihandel46491

Gummibollar, tillverkning32300

Gummidäck, gummiringar, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul)

45310

Gummidäck, regummering22110

Gummihandskar, ej operationshandskar, partihandel46420

Gummilösningar, partihandel46769

Gummilösningar, tillverkning22190

Gummimattor, ej vävda, tillverkning22190

Gummirakor, tillverkning32910

Gummiremmar, ovulkat gummi, partihandel46769

Gummiremmar, tillverkning22190
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Gummiskor, tillverkning15200

Gummiskor/gummistövlar, partihandel46420

Gummislangar, för hjul, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul)

45310

Gummislangar, provisionshandel till företag46180

Gummislangar, reparation (ej på motorcyklar, mopeder 

och skotrar)

45204

Gummistövlar, tillverkning15200

Gummivaror, egentillverkade, reparation och underhåll 

(ej däck)

22190

Gummivaror, ej egentillverkade, reparation och 

underhåll (ej däck)

33190

Gurkor, odling i växthus01134

Gycklare, fristående90010

Gymanläggningar, drift av93130

Gyminstruktörsverksamhet (ej drift av gym)85510

Gymnasial utbildning, individuella programmet85323

Gymnasial utbildning, yrkesutbildning (ej 

gymnasiesärskola)

85321

Gymnasieskola, administration, offentlig förvaltning (ej 

av privata företag)

84121

Gymnasieskolans studieförberedande linjer85311

Gymnasiesärskola85322

Gymnasieutbildning, gymnasieskolans 

studieförberedande linjer

85311

Gymnastikförbund93199

Gymnastikföreningar93120

Gymnastikhögskolan och idrottshögskolan85420

Gymnastikundervisning85510

Gymnastikutrustning, ej kläder, ej skor, tillverkning32300

Gynekologi, specialistläkarverksamhet, ej på sjukhus86222

Gynekologikliniker, specialiserad sluten somatisk 

(kropps) sjukvård, på sjukhus

86102

Gyrokompasser, partihandel46691

Gyrokompasser, tillverkning26510

Gångbanor, anläggning av42110

Gångjärn, beslag och liknande artiklar, som är 

lämpliga för motorfordon, byggnader, möbler o.d., av 

oädel metall, ej egentillverkade, reparation av

33110

Gångjärn, partihandel46741

Gångjärn, tillverkning25720

Gårdsbutiksförsäljning, hemslöjdsvaror47789

Gårdsbutiksförsäljning, kött och charkuterier47220

Gårdsbutiksförsäljning, mejeriprodukter47299

Gårdsslakterier, får01450

Gårdsslakterier, nötkreatur01420

Gårdsslakterier, slaktkycklingar01472

Gårdsslakterier, slaktsvin01462

Gäss, uppfödning, ej för äggproduktion01472

Gäss, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning)01471

Gästgiverier med logi och restaurang55101

Gästgiverier utan logi56100

Gästhamn, drift av (ej småbåtshamn)52220

Gästhamn, drift av småbåtshamn93290

Gästhem för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (sjukvård)

87201

Gästhem, hem för vård av vuxna missbrukare87203

Gästhem, hotellverksamhet med restaurang55101

Gästhem, hotellverksamhet utan restaurang55103

Gödningsämnen, tillverkning20150

Gödselbrunnar, projektering, försäljning och montering 

av

43999

Gödselmedel, butikshandel47761

Gödselmedel, partihandel46750

Gödselmedel, provisionshandel till företag46120

Gödselmedel, tillverkning20150

Gödselspridare, partihandel46610

Gödselspridare, tillverkning28300

Gödsling, skog, på uppdrag02102

Gödsling, växtodling, uppdrag01610

Gödsvin, uppfödning01462

Gördlar och korsetter, partihandel46420

Gördlar, ej medicinsk-kirurgiska, tillverkning14140

Gördlar, medicinsk-kirurgiska, tillverkning32501

Göt, framställning24100

Göt, partihandel46720

Götkokiller, tillverkning28910
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Habilitering, öppen hälsovård och sjukvård86905

Hackelsemaskiner, tillverkning28300

Hackning, uppdrag01610

Hackor, partihandel46741

Hackor, tillverkning25730

Hagel, butikshandel47789

Hagel, partihandel46699

Hagel, tillverkning25999

Hagelgevär, tillverkning25400

Halkbekämpning, plogning, saltning, sandning av 

vägar, startbanor och landningsbanor m.m.

81290

Halkbilar, partihandel och provisionshandel45110

Halkbilar, tillverkning29101

Hallar för sportverksamhet och motionsverksamhet, 

drift av

93119

Hallåman, fristående90010

Halmpressar och foderpressar, tillverkning28300

Halogenderivat, partihandel46750

Halogenderivat, tillverkning20140

Halsdukar och scarfar, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47912

Halsdukar och scarfar, partihandel46420

Halsdukar och scarfar, tillverkning14190

Halvfabrikat, aluminium, framställning24420

Halvfabrikat, bly, zink, tenn, framställning24430

Halvfabrikat, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Halvfabrikat, koppar, framställning24440

Halvfabrikat, krom, framställning24450

Halvfabrikat, mangan, framställning24450

Halvfabrikat, nickel, framställning24450

Halvfabrikat, ädla metaller, framställning24410

Halvkemisk pappersmassa, partihandel46769

Halvledarkomponenter, partihandel46521

Halvledarkomponenter, tillverkning26110

Hamburgerrestauranger56100

Hammare, butikshandel47522

Hammare, partihandel46741

Hammare, tillverkning25730

Hammockar, tillverkning31090

Hamn, drift av, ej småbåtshamn52220

Hamn, äga och hyra ut, ej drift av68209

Hamnbogsering52220

Hamnbyggande42910

Hamnföreningar52220

Hamnlotsverksamhet52220

Hamntjänster52220

Hamntransporter, gods50402

Hamnverksamhet, lastning och lossning av gods eller 

bagage

52241

Hamprep, partihandel46761

Hamprep, tillverkning13940

Hamstrar, uppfödning01492

Handarbeten, butikshandel47789

Handarbeten, tillverkning13990

Handbollsklubbar93120

Handborrar, ej utbytbara, tillverkning25730

Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk 

motor, reparation av egentillverkade

28240

Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk 

motor, reparation av ej egentillverkade

33120

Handborrmaskiner av alla slag, med inbyggd elektrisk 

motor, tillverkning

28240

Handdukar, pappershanddukar, tillverkning17220

Handdukar, partihandel46410

Handdukar, textil, butikshandel47510

Handdukar, textil, tillverkning13921

Handdukar, uthyrning, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Handel (försäljning) av elektricitet35140

Handel med färdiglagade maträtter för omedelbar 

konsumtion, från varuautomater

56100

Handel med färdiglagade maträtter, ej för omedelbar 

konsumtion, från varuautomater

47999

Handel med gas via rörnät35230

Handel med lagerbolag74900

Handel med lastbilar, bussar och specialfordon (3,5 

ton eller större)

45191

Handel med lätta lastbilar, minibussar och andra 

specialfordon (< 3,5 ton)

45110

Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen 

räkning (med tillstånd från Finansinspektionen)

64992

Handel med t.ex. cd-skivor, affischer, böcker m.m. vid 

t.ex. ett scenframträdande, direkt till privatpersoner

47999

Handel med varor, andra än mat för omedelbar 

konsumtion, från varuautomater

47999

Handel, försäljning för egen räkning av obebyggda 

tomter avsedda för byggnader

68100

Handeldvapen, för fritid och sport, butikshandel47789

Handeldvapen, tillverkning25400

Handelsfartyg, byggande av30110

Handelskammarens service70220

Handelskamrar (handelskammaren)94111

Handelsorganisationer94111

Handelsträdgårdsverksamhet, plantskoleväxter, odling 

på friland

01302

Handelsträdgårdsverksamhet, prydnadsväxter, odling i 

växthus

01191

Handfat, keramiska, tillverkning23420

Handgjort papper, ej tidningspapper eller 

journalpapper, tillverkning

17122

Handgjort papper, ej tryckpapper, tillverkning17129

Handgjort papper, tidningspapper och journalpapper, 

tillverkning

17121

Handhyvlar, ej utbytbara, tillverkning25730

Handkräm, tillverkning20420

Handkärror, tillverkning30990

Handlovsstöd, tillverkning13922

Handläggning och förmedling av visum, ej utförd av 

ambassader

82990

Handredskap, ej motordrivna, keramiska, tillverkning23910

Handredskap, ej motordrivna, oädel metall, tillverkning25730

Handredskap, ej motordrivna, trä, tillverkning16292

Handsiktar, tillverkning32990

Handskar, (ej operationshandskar) internethandel till 

privatpersoner och hushåll (webbutik)

47912

Handskar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200
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Handskar, barnhandskar, ej av päls, butikshandel47714

Handskar, damhandskar, ej av päls, butikshandel47713

Handskar, ej operationshandskar, partihandel46420

Handskar, gummihandskar, ej för medicinskt bruk, 

tillverkning

22190

Handskar, gummihandskar, för medicinskt bruk, 

tillverkning

32501

Handskar, herr, dam och barn blandat, ej av päls, 

butikshandel

47711

Handskar, herrhandskar, ej av päls, butikshandel47712

Handskar, läder ej idrottshandskar och sporthandskar, 

tillverkning

14190

Handskar, plasthandskar, tillverkning22290

Handskar, pälshandskar, butikshandel47715

Handstämplar, tillverkning32990

Handsåll, tillverkning32990

Handtag, trähandtag, till redskap och verktyg, 

tillverkning

16292

Handverktyg, ej motordrivna, oädel metall, reparation 

av egentillverkade

25730

Handverktyg, ej motordrivna, oädel metall, reparation 

av ej egentillverkade

33110

Handverktyg, ej motordrivna, oädel metall, tillverkning25730

Handverktyg, ej motordrivna, sten, tillverkning23910

Handverktyg, ej motordrivna, trä, tillverkning16292

Handverktyg, elektriska, partihandel46741

Handverktyg, handredskap, butikshandel (ej 

mätverktyg)

47522

Handverktyg, handredskap, partihandel (även 

mätverktyg som mikrometrar och skjutmått)

46741

Handverktyg, hydrauliska, egentillverkade reparation28240

Handverktyg, hydrauliska, ej egentillverkade reparation33120

Handverktyg, hydrauliska, tillverkning28240

Handverktyg, motordrivna, egentillverkade, reparation28240

Handverktyg, motordrivna, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Handverktyg, pneumatiska, ej bergborrningsmaskiner, 

partihandel

46741

Handverktyg/handredskap, motordrivna, tillverkning28240

Handväskor, butikshandel47722

Handväskor, partihandel46499

Handväskor, tillverkning15120

Hantlar, butikshandel47641

Hantlar, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47915

Hantlar, partihandel46491

Hantlar, tillverkning32300

Hantverksarbeten, byggnadssnickeriarbeten, 

byggnadsverksamhet

43320

Hantverksarbeten, fastighetsservice81100

Hantverksarbeten, glas, tillverkning23130

Hantverksarbeten, halmslöjd, tillverkning16293

Hantverksarbeten, horn och ben, tillverkning32990

Hantverksarbeten, keramik, tillverkning23410

Hantverksarbeten, korg, tillverkning16293

Hantverksarbeten, material, ospecificerat, tillverkning32990

Hantverksarbeten, ospec, butikshandel47789

Hantverksarbeten, oädel metall, tillverkning25999

Hantverksarbeten, skinn ospec, tillverkning15120

Hantverksarbeten, textil, ospec, tillverkning13990

Hantverksarbeten, trä, tillverkning16292

Hantverksföreningar, (på ideell basis)94990

Hantverksföreningar,( branschföreningar, 

företagarföreningar etc.)

94111

Hantverksgårdar93290

Hantverkshjälp, byggnadssnickeriarbeten43320

Hantverkskurser, t.ex. i halmslöjd, träsnideri, keramik 

m.m.

85599

Harts, partihandel46750

Hartslim och hartsoljor, tillverkning20520

Hartslim, hartsoljor, partihandel46750

Harvar, partihandel46610

Harvar, tillverkning28300

Harvning, uppdrag01610

Hastighetsmätare, installation av egentillverkade26510

Hastighetsmätare, installation av ej egentillverkade, ej i 

samband med handel

33200

Hastighetsmätare, partihandel46691

Hastighetsmätare, reparation av egentillverkade26510

Hastighetsmätare, reparation av ej egentillverkade33130

Hastighetsmätare, tillverkning26510

Hattar, barnhattar, ej av päls, butikshandel47714

Hattar, damhattar, ej av päls, butikshandel47713

Hattar, herr, dam och barn blandat, ej av päls, 

butikshandel

47711

Hattar, herrhattar, ej av päls, butikshandel47712

Hattar, internethandel till hushåll och privatpersoner 

(webbutik)

47912

Hattar, partihandel46420

Hattar, pälshattar, butikshandel47715

Hattar, tillverkning (ej hårda plasthattar, leksakshattar 

och karnevalshattar)

14190

Hattfoder och mössfoder, partihandel46410

Hattfoder och mössfoder, tillverkning14190

Hatthyllor, oädel metall, tillverkning25999

Hatthyllor, trä, tillverkning16292

Hattstommar, partihandel46420

Hattstommar, tillverkning14190

Haveriutredningar71129

Havregryn, partihandel46380

Havregryn, tillverkning10612

Havsfiske, ej trål03119

Havsfiske, snörpvad03119

Havsfiske, trål03111

Havsmyndigheten och vattenmyndigheten84132

Havssalt, utvinning08930

Havsvatten, från ytvatten, avsaltning36002

Headhunting, personalrekrytering78100

Healing96090

Hedgefonder64301

Hektografer, tillverkning28230

Heldygnsinsatser för barn och ungdomar som är 20 år 

och yngre och är spelberoende

87202

Heldygnsinsatser i bostad med särskild service till 

barn, ungdomar och vuxna med fysisk 

funktionsnedsättning

87302
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Heldygnsinsatser i bostad med särskild service till 

barn, ungdomar och vuxna med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Heldygnsinsatser i bostad med särskild service till 

barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

87201

Heldygnsinsatser i särskilda boendeformer med 

service och omvårdnad för människor som är 65 år och 

äldre och behöver särskilt stöd i t.ex. ålderdomshem, 

servicehus, gruppboende, sjukhem o.d.

87301

Heldygnsvård i bostad med särskild service till barn, 

ungdomar och vuxna med fysisk funktionsnedsättning

87302

Heldygnsvård i bostad med särskild service till barn, 

ungdomar och vuxna med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Heldygnsvård i bostad med särskild service till barn, 

ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

87201

Heldygnsvård i särskilda boendeformer med service 

och omvårdnad för människor som är 65 år och äldre 

och behöver särskilt stöd i t.ex. ålderdomshem, 

servicehus, gruppboende, sjukhem o.d.

87301

Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar, 

utan funktionsnedsättning (jourhem, tonårshem, 

familjehem o.d.)

87901

Heldygnsvård med boende för vuxna med 

missbruksproblem

87203

Helikoptrar, kommissionshandel, provisionshandel till 

företag

46141

Helikoptrar, med besättning, uthyrning för 

godstransporter i icke reguljär trafik

51212

Helikoptrar, med besättning, uthyrning för 

passagerartransporter i icke reguljär trafik

51102

Helikoptrar, partihandel46699

Helikoptrar, reparation av ej egentillverkade33160

Helikoptrar, tillverkning30300

Helikoptrar, utan besättning, uthyrning77350

Heltäckningsmattor, butikshandel47531

Heltäckningsmattor, partihandel46731

Heltäckningsmattor, rengöring hos företag och 

institutioner

96011

Heltäckningsmattor, rengöring hos hushåll och 

privatpersoner

96012

Heltäckningsmattor, tillverkning13930

Hem för gamla87301

Hem för personer med fysisk funktionsnedsättning87302

Hem för personer med psykisk funktionsnedsättning87201

Hem för personer med utvecklingsstörning87201

Hem för vuxna missbrukare87203

Hem och skola föreningar94990

Hembygdsföreningar94990

Hembygdsgårdar91030

Hemdatorer, butikshandel47410

Hemelektronik, elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater, butikshandel

47540

Hemelektronik, elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater, partihandel (även internethandel till 

företag)

46431

Hemelektronik, ljudanläggningar och bildanläggningar 

samt videoutrustning, butikshandel

47430

Hemelektronik, ljudanläggningar och bildanläggningar 

samt videoutrustning, partihandel (även internethandel 

till företag)

46432

Hemförsäkringar65120

Hemförsäljning, ej provisionshandel (hemparty, 

homeparty)

47993

Hemförsäljning, naturmedel (ej provisionshandel)47993

Hemförsäljning, provisionshandel (hemparty, 

homeparty)

47991

Hemförsäljning, provisionshandel, naturmedel till 

privatpersoner

47991

Heminredningsvaror, butikshandel med glas, porslin 

och andra bosättningsvaror

47593

Heminredningsvaror, butikshandel med hushållslinne 

som dukar, handdukar lakan m.m.

47510

Heminredningsvaror, butikshandel med 

inredningstextilier som gardiner, draperier m.m.

47532

Heminredningsvaror, butikshandel med möbler för 

hemmet

47591

Heminredningsvaror, inredningstextilier, gardiner, 

hushållslinne som dukar, handdukar lakan m.m., 

handel på internet till hushåll och privatpersoner 

(internethandel, webbutik)

47919

Heminredningsvaror, internethandel (webbutik) med 

brett sortiment till hushåll och privatpersoner

47911

Heminredningsvaror, internethandel (webbutik) med 

glas, porslin och andra bosättningsvaror till hushåll och 

privatpersoner

47916

Heminredningsvaror, internethandel (webbutik)med 

möbler för hemmet, till hushåll och privatpersoner

47919

Heminredningsvaror, partihandel med glas och porslin46440

Heminredningsvaror, partihandel med 

inredningstextilier, gardiner, hushållslinne som 

bordsdukar,  bordsservetter, handdukar, lakan m.m.

46410

Heminredningsvaror, partihandel med möbler för 

hemmet, mattor och belysningsartiklar (även 

internethandel till företag)

46470

Heminredningsvaror, postorderhandel med glas, porslin 

och andra bosättningsvaror till hushåll och 

privatpersoner

47916

Heminredningsvävnader, butikshandel47510

Heminredningsvävnader, partihandel46410

Hemkörningsservice53202

Hemmabio, butikshandel47430

Hemmabio, partihandel46432

Hemmabio, uthyrning till företag77390

Hemmabio, uthyrning till hushåll77290

Hemservice, för personer med funktionsnedsättning88102

Hemservice, äldre88101

Hemsidor, skapa, internet62010

Hemsjukvård, funktionshindrade86211

Hemsjukvård, för äldre i särskilda boendeformer87301

Hemsjukvård, öppen äldreomsorg86211

Hemslöjdsartiklar, av ben och horn, tillverkning32990

Hemslöjdsartiklar, butikshandel47789

Hemslöjdsartiklar, halm, tillverkning16293

Hemslöjdsartiklar, ospecificerat, tillverkning32990

Hemslöjdsartiklar, oädel metall, tillverkning25999
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Hemslöjdsartiklar, partihandel46499

Hemslöjdsartiklar, skinn ospec, tillverkning15120

Hemslöjdsartiklar, textil, ospec, tillverkning13990

Hemslöjdsartiklar, trä, tillverkning16292

Hemtextilier, partihandel46410

Hemtextilier, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47912

Hemtextilier, reparation, i samband med tvätt96012

Hemtjänst, för personer med funktionsnedsättning88102

Hemtjänst, äldre88101

Hemvård, för personer med funktionsnedsättning88102

Hemvård, äldre88101

Hemvärnet (krigsförband i Försvarsmakten)84221

Hemvärnets förtroendenämnd84223

Hemvärnsföreningar (ej kamratföreningar)84223

Herrekiperingshandel, ej päls47712

Herrfriseringsverksamhet96021

Herrkläder, internethandel till hushåll och 

privatpersoner, andra än träningsoveraller, skiddräkter, 

baddräkter och badbyxor av trikå

47912

Herrkläder, partihandel46420

Herrkonfektion, butikshandel (ej av päls eller badkläder 

och träningsdräkter av trikå)

47712

Herrkonfektion, partihandel46420

Herröverkläder, tillverkning14130

Hetvattenförsörjning35300

Hinkar, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Hinkar, lättmetall, tillverkning25920

Hissar, installation, reparation och underhåll43290

Hissar, kontroll och besiktning, uppdrag71200

Hissar, partihandel46699

Hissar, tillverkning28220

Hissinstallation43290

Hissmaskiner, partihandel46699

Hissmaskiner, tillverkning28220

Historiska musikinstrument, renovering, reparation och 

underhåll

33190

HIV-information88993

Hjortar, uppfödning01499

Hjortron, plockning, insamling02300

Hjortslakt10111

Hjul, motorfordon, partihandel och provisionshandel (ej 

till motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul)

45310

Hjul, motorfordon, tillverkning29320

Hjul, rälsfordon, tillverkning30200

Hjullastare, tillverkning28920

Hjälmar för byggindustriarbeten, gruvindustriarbeten 

och industriarbeten, partihandel

46699

Hjälmar för virtuell verklighet, reparation95110

Hjälmar för virtuell verklighet, tillverkning26200

Hjälp med inköp (shopping, shopper) till privatpersoner96090

Hjälpapparater för användning tillsammans med 

ånggeneratorer, kondensorer, förvärmare, överhettare, 

ångsamlare och ångackumulatorer, tillverkning

25300

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, 

t.ex. hörapparater, butikshandel

47740

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, 

t.ex. rullstolar, partihandel

46460

Hjälpmedel i hushållet för personer med 

funktionsnedsättning, butikshandel

47740

Hjälpmedel i hushållet för personer med 

funktionsnedsättning, partihandel

46499

Hjälpmedelscentral, landstingets84115

Hjärtlungräddnings kurser85599

Hjärtstartare, partihandel46460

Hjärtstartare, tillverkning26600

Hobbyarbete, konst och musik, undervisning85522

Hobbyarbete, undervisning (ej sportutbildning, 

konstutbildning eller musikutbildning)

85599

Hobbyartiklar, butikshandel47789

Hobbyartiklar, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Hobbyartiklar, ospecificerade, partihandel46499

Hobbyartiklar, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Hobbyutrustning, ej sportutrustning, uthyrning till 

hushåll

77290

Hobbyutrustning, sportutrustning, uthyrning till hushåll77210

Hockeybilder, butikshandel (hockeybildsbutiker)47789

Hockeybyxor, tillverkning14190

Hockeyklubbar93120

Hockeyklubbor, partihandel46491

Hockeyklubbor, tillverkning32300

Holdingbolag i koncerner som förvaltar tillgångarna för 

en grupp av  finansiella dotterbolag (SNI-kod 64-66), 

som ägs till 50% eller mer och har normalt 0-2 

anställda och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen

64201

Holdingbolag i koncerner som förvaltar tillgångarna för 

en grupp av  icke finansiella dotterbolag (ej SNI-kod 

64-66), som ägs till 50% eller mer och har normalt 0-2 

anställda och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen

64202

Holdingverksamhet (med anställda) i finansiella 

koncerner, aktiv förvaltning av finansiella dotterbolag, 

strategisk planering beslutsfattande i företagen

70100

Holdingverksamhet (med anställda) i icke finansiella 

koncerner, aktiv förvaltning av icke finansiella 

dotterbolag, strategisk planering beslutsfattande i 

företagen

70100

Homeopatiska preparat, tillverkning21200

Homeopativerksamhet för människor86909

Homeopativerksamhet, husdjur (hästar, kor, grisar 

m.fl.)

01620

Homeopativerksamhet, sällskapsdjur (hundar, katter 

m.fl.)

96090

Homeopatverksamhet för människor86909

Homestaging74103

Homestyling, på uppdrag74103

Honung, butikshandel, ej i samband med biodling47299

Honung, naturlig, produktion av01499

Honung, partihandel, ej i samband med biodling46380

Hoppborgar, uthyrning till hushåll77210
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Hopsättning och montering av fristående möbler t.ex. 

lagerhyllor och bokhyllor, på uppdrag ej i samband 

med tillverkning och handel

95240

Hormoner, tillverkning21100

Hormonpreparat, partihandel46460

Hormonpreparat, tillverkning21200

Horoskop, försäljning av96090

Hospice, vård i livets slutskede87100

Hotellverksamhet med restaurang55101

Hotellverksamhet utan restaurang55103

Hotellverksamhet, i huvudsak drift av 

konferensanläggning

55102

House sitting, huspassning, till privatpersoner96090

Hovrätten84232

Hovslageriverksamhet01620

Hovslagning01620

Hovvård01620

HR-konsult, Human Resources, personalfrågor och 

ledarskapsfrågor

70220

Hudar och skinn från vilda djur, tillvaratagande01700

Hudar, garvning15110

Hudar, oberedda, produktion10111

Hud-ersättning, tillverkning32501

Hudterapeutverksamhet96022

Hudvård, hudbehandlingar (ej medicinsk)96022

Hudvårdsartiklar, butikshandel47750

Hudvårdsartiklar, partihandel46450

Hudvårdsbehandlingar (ej medicinska)96022

Hudvårdskonsultverksamhet, hudvård96022

Hudvårdskonsultverksamhet, utbildning till 

privatpersoner

85599

Hudvårdskrämer, butikshandel47750

Hudvårdskrämer, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik)till hushåll och privatpersoner

47919

Hudvårdskrämer, partihandel46450

Hudvårdskrämer, tillverkning20420

Hudvårdsprodukter, butikshandel47750

Hudvårdsprodukter, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Hudvårdsprodukter, direktförsäljning, hemförsäljning, ej 

provisionshandel (hemparty, homeparty)

47993

Hudvårdsprodukter, hemförsäljning, provisionshandel 

(hemparty, homeparty)

47991

Hudvårdsprodukter, partihandel46450

Hudvårdsprodukter, provisionshandel till företag46180

Hudvårdsprodukter, tillverkning20420

Hudvårdssalvor (ej läkemedel), butikshandel47750

Hudvårdssalvor (ej läkemedel), partihandel46450

Hudvårdssalvor (ej läkemedel), tillverkning20420

Huggblock, huggkubbar, tillverkning16292

Huggmaskiner för flis, ej motordrivna handverktyg, 

tillverkning

28490

Huggmaskiner för flis, motordrivna handverktyg, 

tillverkning

28240

Huggmaskiner för flis, partihandel46620

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för 

byggnadsändamål

23701

Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för 

prydnadsändamål

23709

Huggning=avverkning, på uppdrag02200

Hummerfiske03119

Hummerodling, i saltvatten03210

Hundar, kapplöpningsstall93199

Hundartiklar, hundhalsband, hundkoppel, hundtäcken, 

m.m., partihandel  (ej hundmat eller läkemedel)

46499

Hundartiklar, koppel, hundhalsband, hundtäcken, 

m.m., tillverkning

15120

Hundcoachning96090

Hunddagis96090

Hunddressyr, ej i samband med uppfödning96090

Hunddressyr, i samband med uppfödning01492

Hundfysioterapeut96090

Hundförare, mögelspårning01620

Hundkapplöpningsbanor, drift av93114

Hundkarantän96090

Hundklubbar93199

Hundkoppel, läder, tillverkning15120

Hundkoppel, metall, tillverkning25999

Hundmassage96090

Hundmat, butikshandel47762

Hundmat, framställning10920

Hundmat, partihandel46380

Hundpensionat96090

Hundpromenader96090

Hundpsykolog (ej veterinärverksamhet)96090

Hundrastning96090

Hundsim96090

Hundspannsäventyr93199

Hundterapi96090

Hundtillbehör, butikshandel47762

Hundtrimning, ej i samband med uppfödning96090

Hundträning, ej i samband med uppfödning96090

Hundtvättverksamhet96090

Hundtäcken av alla slags material, tillverkning15120

Hunduppfödning (hundkennel)01492

Hundutbildningar, ej i samband med uppfödning96090

Hundvård (trimning, bad m.m.), i samband med 

uppfödning

01492

Hundvård (trimning, bad, dressyr, massage, 

psykoterapi m.m.), ej i samband med uppfödning

96090

Hundägarutbildning85599

Hurtsar för skrivbord, tillverkning31011

Hus, för fritid, uthyrning55202

Hus, metallhus, monteringsfärdiga, tillverkning25110

Husbilsuthyrning och husbilsleasing77390

Husbyggande, planering och koordinering av41200

Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä för 

äggproduktion (för försäljning)

01471

Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä, ej 

äggproduktion

01472

Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter01450

Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur, mest 

för mjölkproduktion

01410

Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur, mest 

för nötköttsproduktion

01420



SNI2007 Uppslagstext sid 67UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Husdjursskötsel, blandad drift, mest slaktsvin01462

Husdjursskötsel, blandad drift, mest smågrisar01461

Husfasader, blästring43999

Husfasader, glasning av43342

Husfasader, högtryckstvättning81221

Husfasader, metall, uppsättning43310

Husfasader, renovering43310

Husfasader, sandblästring43999

Husfasader, sprutputsning43310

Husfasader, ångblästring43999

Husflyttning43999

Husförsäljning, monteringsfärdiga hus partihandel46731

Husförsäljning, mäklarverksamhet68310

Husgeråd, av metall, papper, plast eller trä, partihandel46499

Husgeråd, butikshandel47593

Husgeråd, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Husgeråd, glas, keramik, porslin, partihandel46440

Husgeråd, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47916

Husgrunder, montering43999

Hushållsapparater, ej elektriska, partihandel46499

Hushållsapparater, ej elektriska, tillverkning27520

Hushållsapparater, elektriska, butikshandel47540

Hushållsapparater, elektriska, installation, service och 

reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Hushållsapparater, elektromekaniska med inbyggd 

elektrisk motor, tillverkning

27510

Hushållsapparater, icke elektriska, butikshandel47593

Hushållsapparater, uthyrning77290

Hushållsarbete, verksamhet som arbetsgivare till privat 

anställd personal

97000

Hushållsartiklar, bords och köks, glas, keramik, 

porslin, partihandel

46440

Hushållsartiklar, butikshandel47593

Hushållsartiklar, glas, tillverkning23130

Hushållsartiklar, icke elektriska, reparation95290

Hushållsartiklar, keramiskt material, tillverkning23410

Hushållsartiklar, oädel metall, ej elektriska, ej bestick, 

tillverkning

25999

Hushållsartiklar, plast, tillverkning22290

Hushållsartiklar, trä, tillverkning16292

Hushållsartiklar, uthyrning77290

Hushållsartiklar, ädla metaller, tillverkning32120

Hushållsfläktar, elektriska, tillverkning27510

Hushållsglas, partihandel46440

Hushållsglas, tillverkning23130

Hushållslinne, butikshandel47510

Hushållsmaskiner och hushållsapparaterapparater, 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47919

Hushållsmaskiner, installation, service och reparation, 

ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Hushållsnära tjänster, barnpassning som utförs i eller i 

nära anslutning till bostaden samt lämning och 

hämtning av  barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet 

eller liknade

88910

Hushållsnära tjänster, hjälp med inköp, sätta upp 

gardiner

96090

Hushållsnära tjänster, städning av bostäder till 

privatpersoner

81210

Hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel av privata 

trädgårdar

81300

Hushållspapper, hushållsfolie, butikshandel47789

Hushållspapper, i rullar med en bredd större än 36 cm, 

tillverkning

17129

Hushållspapper, med en bredd mindre än 36 cm, 

tillverkning

17220

Hushållspapper, partihandel46499

Hushållssaxar, även  frisörsaxar och nagelsaxar, 

partihandel

46499

Hushållssaxar, även frisörsaxar och nagelsaxar, 

tillverkning

25710

Hushållsstädning81210

Hushållstextilier, lagning och reparation, i samband 

med konsumenttvätt

96012

Hushållsvaror, provisionshandel till företag46150

Hushållsvågar, butikshandel47593

Hushållsvågar, egentillverkade, reparation28290

Hushållsvågar, ej egentillverkade, reparation95220

Hushållsvågar, elektriska, partihandel46431

Hushållsvågar, tillverkning28290

Husläkarmottagningar86211

Husmodersföreningar94990

Husreparationer, totalentreprenad41200

Husrivning43110

Husvagnar, (husvagnar ej avsedda som permanent 

bostad), tillverkning

29200

Husvagnar, reparation45201

Husvagnar, uthyrning och leasing77390

Husvagnsklubbar94990

HVB hem för barn och ungdomar med 

missbruksproblem

87202

HVB hem för barn och ungdomar med sociala problem87901

HVB hem, för vuxna missbrukare87203

Hydraulisk kraftöverföringsutrustning, tillverkning28120

Hydraulisk utrustning och smörjutrustning, detaljer, 

partihandel

46699

Hydraulisk utrustning, butikshandel47522

Hydraulisk utrustning, partihandel46699

Hydrauliska eller pneumatiska instrument och 

apparater för automatisk reglering, egentillverkade, 

reparation

26510

Hydrauliska eller pneumatiska instrument och 

apparater för automatisk reglering, ej egentillverkade, 

reparation

33130

Hydrauliska eller pneumatiska instrument och 

apparater för automatisk reglering, tillverkning

26510

Hydrauliska motorer, tillverkning28120

Hydrauliska pressar och andra pressar för 

metallbearbetning, egentillverkade, reparation

28410

Hydrauliska pressar och andra pressar för 

metallbearbetning, ej egentillverkade, reparation

33120

Hydrauliska pressar och andra pressar för 

metallbearbetning, tillverkning

28410
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Hydrauliska pumpar och kompressorer, 

egentillverkade, reparation

28120

Hydrauliska pumpar och kompressorer, ej 

egentillverkade, reparation

33120

Hydrauliska pumpar och kompressorer, tillverkning28120

Hydrauliska turbiner, vattenhjul och regulatorer till 

dessa, egentillverkade, reparation

28110

Hydrauliska turbiner, vattenhjul och regulatorer till 

dessa, ej egentillverkade, reparation

33120

Hydrauliska turbiner, vattenhjul och regulatorer till 

dessa, tillverkning

28110

Hydrogen, framställning20110

Hydrometrar, tillverkning26510

Hyggesröjning, skogsvård, på uppdrag02102

Hygienartiklar, butikshandel47750

Hygienbehandling, människor96040

Hygrometrar, elektriska, tillverkning26510

Hygrostater, tillverkning26510

Hyllningsfonder94990

Hyllor till badrum, sovrum, vardagsrum, tillverkning31090

Hyllor, fast monterade, för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31012

Hyllor, kökshyllor, ej fast monterade, tillverkning31021

Hyllor, lös inredning, för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31011

Hypnoterapi86909

Hypoteksinstitut (som inte tar emot inlåning eller nära 

substitut till inlåning)

64920

Hypoteksinstitut (som tar emot inlåning eller nära 

substitut till inlåning)

64190

Hyra ut sig själv som affärsbiträde till livsmedelsbutiker 

med brett sortiment (ej varuhus eller stormarknad)

47112

Hyra ut sig själv som allmänmedicinsk läkare, med 

behandlingsuppdrag inom primärvård, ej på sjukhus

86211

Hyra ut sig själv som anhörigvårdare till person med 

funktionsnedsättning

88102

Hyra ut sig själv som apotekare, farmaceut47730

Hyra ut sig själv som Barista (bartender) som tillreder 

kaffedrinkar på kaféer

56100

Hyra ut sig själv som bildlärare på grundskolenivå och 

gymnasieskolenivå

85521

Hyra ut sig själv som bokförare69201

Hyra ut sig själv som busschaufför till chartertrafik med 

buss

49390

Hyra ut sig själv som busschaufför till fjärrtrafik med 

buss

49390

Hyra ut sig själv som busschaufför till linjetrafik med 

buss

49311

Hyra ut sig själv som dataoperatör för drift av kundens 

datasystem

62030

Hyra ut sig själv som dräng, djurskötare, lantarbetare, 

till husdjursskötsel

01620

Hyra ut sig själv som dräng, lantarbetare till växtodling01610

Hyra ut sig själv som florist till butikshandel med 

blommor

47761

Hyra ut sig själv som flygmekaniker (reparation av 

flygplan)

33160

Hyra ut sig själv som flygmekaniker, till 

flygtillverkningsindustrin

30300

Hyra ut sig själv som flygtekniker (reparation av 

flygplan)

33160

Hyra ut sig själv som flygtekniker, till 

flygtillverkningsindustrin

30300

Hyra ut sig själv som förskollärare85100

Hyra ut sig själv som godstrafikchaufför (ej distribution 

av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och 

avfall)

49410

Hyra ut sig själv som grundskolelärare (ej till särskola)85201

Hyra ut sig själv som grävmaskinist utan grävmaskin43120

Hyra ut sig själv som hjullastmaskinist, för 

markarbeten och grundarbeten, med maskin

43991

Hyra ut sig själv som hjullastmaskinist, för 

markarbeten och grundarbeten, utan maskin

43120

Hyra ut sig själv som kock eller hovmästare till 

restauranger

56100

Hyra ut sig själv som kock, kokerska, köksbiträde, 

serveringspersonal till centralköksverksamhet för 

skolor, omsorg och institutioner

56293

Hyra ut sig själv som kock, kokerska, köksbiträde, 

serveringspersonal till centralköksverksamhet på 

sjukhus

56292

Hyra ut sig själv som konferensvärdinna på 

dagkonferenser

82300

Hyra ut sig själv som konferensvärdinna till 

konferensanläggningar

55102

Hyra ut sig själv som kranförare inom 

byggnadsverksamhet

41200

Hyra ut sig själv som kranförare inom godshantering 

utom i hamn

52249

Hyra ut sig själv som kranförare inom 

hamngodshantering

52241

Hyra ut sig själv som kranförare, utan kran, till 

anläggningsverksamhet

43999

Hyra ut sig själv som lokförare till godstransporter på 

järnväg

49200

Hyra ut sig själv som lokförare till persontransporter på 

järnväg

49100

Hyra ut sig själv som läkare till sjukhus med sluten 

somatisk sjukvård

86102

Hyra ut sig själv som läkare till specialistmottagningar, 

ej på sjukhus

86222

Hyra ut sig själv som läkare till öppen 

vårdsmottagningar på sjukhus

86221

Hyra ut sig själv som lärare till  

folkhögskoleundervisning

85592

Hyra ut sig själv som lärare till grundsärskolan85202

Hyra ut sig själv som lärare till gymnasial 

yrkesutbildning (ej gymnasiesärskola)

85321

Hyra ut sig själv som lärare till gymnasieskolans 

studieförberedande linjer

85311

Hyra ut sig själv som lärare till gymnasiesärskolan85322

Hyra ut sig själv som lärare till kommunal 

vuxenutbildning

85312

Hyra ut sig själv som lärare till polishögskolan eller 

yrkeshögskolan

85410
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Hyra ut sig själv som lärare till studieförbund85593

Hyra ut sig själv som lärare till universitet och 

högskola, (ej till polishögskolan eller yrkeshögskolan)

85420

Hyra ut sig själv som maskinförare, utan maskin, för 

markarbeten och grundarbeten

43120

Hyra ut sig själv som musiklärare för privatundervisning85522

Hyra ut sig själv som målare för måleriarbeten, på 

byggnader och anläggningar, invändigt och utvändigt

43341

Hyra ut sig själv som narkosläkare till sjukhus med 

sluten somatisk sjukvård

86102

Hyra ut sig själv som narkosläkare till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Hyra ut sig själv som operationssjuksköterska till 

sjukhus med sluten somatisk sjukvård

86102

Hyra ut sig själv som optiker till butikshandel med 

optikvaror

47781

Hyra ut sig själv som platschef74900

Hyra ut sig själv som präst94910

Hyra ut sig själv som revisor69202

Hyra ut sig själv som sjuksköterska på 

primärvårdsmottagning

86211

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till boende för barn 

och ungdomar med missbruksproblem

87202

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till boende för 

personer med funktionsnedsättning

87302

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till boende för 

personer med utvecklingsstörning eller psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till boende för 

vuxna med missbruksproblem

87203

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till boende med 

sjuksköterskevård

87100

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till sjukhus med 

sluten somatisk sjukvård

86102

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till äldreboende87301

Hyra ut sig själv som sjuksköterska till 

öppenvårdsmottagningar på sjukhus

86221

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till icke 

reguljär trafik på inre vattenvägar av gods

50402

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till icke 

reguljär trafik på inre vattenvägar av passagerare

50302

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till icke 

reguljär trafik över hav och kust av gods

50202

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till Icke 

reguljär trafik över hav och kust av passagerare

50102

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till 

reguljär trafik på inre vattenvägar av gods

50401

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till 

reguljär trafik på inre vattenvägar av passagerare

50301

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till 

reguljär trafik över hav och kust av passagerare

50101

Hyra ut sig själv som sjökapten (fartygsbefäl), till 

reguljär trafik över hav och kust, av gods

50201

Hyra ut sig själv som studiotekniker eller kameraman 

till filminspelning, ljudinspelning eller videoinspelning

59110

Hyra ut sig själv som studiotekniker eller kameraman 

till produktion av direktsända TV-program

60200

Hyra ut sig själv som studiotekniker eller kameraman 

till produktion av ej direktsända TV-program

59110

Hyra ut sig själv som städare/lokalvårdare81210

Hyra ut sig själv som tandläkare86230

Hyra ut sig själv som tandsköterska86230

Hyra ut sig själv som taxichaufför utan bil49320

Hyra ut sig själv som trädgårdsarbetare för skötsel av 

parker, privata trädgårdar o.l.

81300

Hyra ut sig själv som trädgårdsmästare, till växtodling01610

Hyra ut sig själv som vaktmästare blandade 

ospecificerade arbetsuppgifter

82990

Hyra ut sig själv som vårdbiträde till boende för barn 

och ungdomar med missbruksproblem

87202

Hyra ut sig själv som vårdbiträde till boende för 

personer med funktionsnedsättning

87302

Hyra ut sig själv som vårdbiträde till boende för 

personer med utvecklingsstörning eller psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Hyra ut sig själv som vårdbiträde till boende för vuxna 

med missbruksproblem

87203

Hyra ut sig själv som vårdbiträde till äldreboende87301

Hyra ut sig som trädgårdsmästare, till skötsel av 

trädgårdar och andra grönytor

81300

Hyresadministration och avgiftsadministration, på 

uppdrag

68320

Hyresförmedling, på uppdrag68310

Hyresgästföreningar94990

Hyresinkassering, på uppdrag68320

Hyvelmaskiner, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Hyvlar, partihandel46741

Hyvleri16102

Hålkort med tryck, tillverkning17230

Hålkortsstansar, partihandel46510

Hålkortsstansar, tillverkning28230

Hållbarhetsbehandling av frukt, bär och nötter i socker10821

Hållbarhetsmedel, till blommor, partihandel46750

Hålslag, partihandel46492

Hålslag, tillverkning28230

Håltagning i betong och andra hårda material43999

Håltagning i näsa, navel och öron96022

Hårbalsam, tillverkning20420

Hårborstar, tillverkning32910

Hårborttagningsmedel, tillverkning20420

Hårborttagningstjänster96022

Hårda plasthattar och annan skyddsutrustning av plast 

t.ex. bygghjälmar, tillverkning

32990

Hårddiskmedier, tillverkning26800

Hårdmetallplattor och hårdmetallskär, partihandel46620

Hårdmetallplattor/hårdmetallskär, tillverkning25730

Hårdvara, datorer, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Hårdvara, datorer, butikshandel, försäljning till hushåll 

och privatpersoner

47410

Hårdvara, datorer, partihandel46510

Hårflätning96021

Hårfärger, tillverkning20420
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Hårförlängning96021

Hårklippningsmaskiner, med inbyggd elektrisk motor, 

tillverkning

27510

Hårklippningsmaskiner, utan inbyggd elektrisk motor, 

tillverkning

25710

Hårmedel, butikshandel47750

Hårnålar, gummi, tillverkning22190

Hårnålar, metall, tillverkning25999

Hårnålar, partihandel46499

Hårnålar, plasthårnålar, tillverkning22290

Hårnät, tillverkning14190

Hårpermanent, tillverkning20420

Hårrullar, elektriska, tillverkning27510

Hårrullar, gummi, (ej elektriska), tillverkning22190

Hårrullar, plasthårrullar, (ej elektriska), tillverkning22290

Hårsprayer, tillverkning20420

Hårstyling96021

Hårteknisk verksamhet, ej frisering, t.ex. nytt hår, 

fästes i hårbotten (ej kirurgisk verksamhet)

96022

Hårtorkar, butikshandel47540

Hårtorkar, hushålls, elektriska, installation, service, 

reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Hårtorkar, partihandel46431

Hårtorkar, professionellt bruk, egentillverkade, 

reparation

27510

Hårtorkar, professionellt bruk, ej egentillverkade, 

reparation

33140

Hårtorkningsapparater, tillverkning27510

Hårvatten, tillverkning20420

Hårvård, dam96021

Hårvård, herr96021

Hårvårdsprodukter, elektriska hårtorkar, fönar, 

lockborstar m.m., partihandel

46431

Hårvårdsprodukter, hårbalsam, hårfärg, hårmousse, 

hårspray, hårvatten, hårschampo, partihandel

46450

Hårvårdsprodukter, hårfärg, hårmousse, hårspray, 

hårvatten, schampo, butikshandel

47750

Hårvårdsprodukter, hårnålar, hårrullar, hårborstar, 

kammar, hårspännen m.m., internethandel, webbutik 

till hushåll och privatpersoner

47919

Hårvårdsprodukter, hårnålar, hårrullar, hårborstar, 

kammar, hårspännen m.m., partihandel

46499

Häcksaxar, handverktyg, partihandel46741

Häcksaxar, handverktyg, tillverkning25730

Häftapparater, ej för kontorsbruk28240

Häftapparater, för kontorsbruk, tillverkning28230

Häftapparater, partihandel46492

Häftklammer, metall, tillverkning25999

Häftklammer, partihandel46492

Häftpistoler, partihandel46741

Häftpistoler, tillverkning25730

Häftplåster, partihandel46460

Häftplåster, tillverkning21200

Häftstift, metall, tillverkning25930

Häftstift, partihandel46741

Häktet, kriminalvårdsstyrelsen84233

Häktor, hyskor, hakar, metall, tillverkning25999

Häktor, hyskor, hakar, partihandel46410

Hälsobad, människor96040

Hälsocentral med läkare, ej på sjukhus86211

Hälsocoachning, hjälpa företag att motivera 

medarbetarna, att skapa en god hälsa

70220

Hälsocoachning, hjälpa privatpersoner, till bättre hälsa96090

Hälsohem för människor87100

Hälsokontrollverksamhet, med läkare86212

Hälsokost, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Hälsokost, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Hälsokostprodukter, (hälsoprodukter), partihandel 

(även internethandel till företag)

46380

Hälsokostprodukter, butikshandel47291

Hälsoprodukter, hälsokost, butikshandel47291

Hälsovårdsnämnd84123

Hängglidare, uthyrning till hushåll77210

Hänglås, tillverkning25720

Hängmattor, textilmaterial, partihandel46491

Hängrännor, metall, tillverkning25999

Hängrännor, partihandel46731

Hängslen, partihandel46420

Hängslen, textil, tillverkning14140

Härbärgen87902

Härdning av metall på uppdrag25610

Hästar, detaljhandel (ej i samband med uppfödning)47999

Hästar, partihandel46230

Hästar, slakt10111

Hästar, uppfödning (hästuppfödning)01430

Hästavel, i samband med hästuppfödning01430

Hästboxar, uthyrning av stallplats (ej mobila)93290

Hästdroska49390

Hästförsäkringsföreningar65120

Hästjockey, professionella ídrottsmän93199

Hästmassage (ej veterinärverksamhet)01620

Hästpiskor, tillverkning15120

Hästskor, partihandel46741

Hästskor, tillverkning25999

Hästskosöm, partihandel46741

Hästskosöm, tillverkning25930

Hästskötsel, på uppdrag01620

Hästsportartiklar, (ej kläder och stövlar), butikshandel47641

Hästsportartiklar, (ej sadlar, kläder och stövlar), 

partihandel

46491

Hästsportartiklar, djursadlar, partihandel46499

Hästsportartiklar, kläder och stövlar, partihandel46420

Hästsportklubbar93191

Hästsporttävlingar, arrangörer93199

Hästträning, galopphästar93191

Hästträning, tillridning av hästar, på uppdrag01620

Hästträning, travhästar93191

Hästtäcken av alla slags material, tillverkning15120

Hästvård (ej veterinärverksamhet)01620

Hästvård, veterinärverksamhet75000

Hö, produktion01199

Höghöjdsarbeten av specialister43999
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Högskola, administration, offentlig förvaltning (ej av 

privata företag)

84122

Högskoleforskning, administration, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84122

Högskoleundervisning, administrations yrken85420

Högskoleundervisning, arkeologi85420

Högskoleundervisning, astronomi85420

Högskoleundervisning, atomfysik85420

Högskoleundervisning, biologi85420

Högskoleundervisning, dans85420

Högskoleundervisning, datalogi85420

Högskoleundervisning, datavetenskap och 

systemvetenskap

85420

Högskoleundervisning, ekonomi85420

Högskoleundervisning, farmaceutisk biovetenskap85420

Högskoleundervisning, farmaceutisk kemi85420

Högskoleundervisning, fysik85420

Högskoleundervisning, fysiologi85420

Högskoleundervisning, fysiologisk kemi85420

Högskoleundervisning, genetik85420

Högskoleundervisning, geokemi85420

Högskoleundervisning, geologi85420

Högskoleundervisning, geriatrik85420

Högskoleundervisning, humanistisk85420

Högskoleundervisning, informationsyrken85420

Högskoleundervisning, journalistik85420

Högskoleundervisning, kemi85420

Högskoleundervisning, kulturgeografi85420

Högskoleundervisning, kulturyrken85420

Högskoleundervisning, kvartärgeologi85420

Högskoleundervisning, matematik85420

Högskoleundervisning, medicinsk85420

Högskoleundervisning, medicinsk fysiologi85420

Högskoleundervisning, medicinsk kemi85420

Högskoleundervisning, meteorologi85420

Högskoleundervisning, miljö85420

Högskoleundervisning, miljömedicin85420

Högskoleundervisning, musik85420

Högskoleundervisning, naturgeografi85420

Högskoleundervisning, naturvetenskap85420

Högskoleundervisning, numerisk analys85420

Högskoleundervisning, psykologi85420

Högskoleundervisning, radiofysik85420

Högskoleundervisning, replikationsenzymologi85420

Högskoleundervisning, rymdfysik85420

Högskoleundervisning, rättsvetenskap85420

Högskoleundervisning, samhällsvetenskap85420

Högskoleundervisning, sociala yrken85420

Högskoleundervisning, statsvetenskap85420

Högskoleundervisning, tekniska yrken85420

Högskoleundervisning, toxikologi85420

Högskoleundervisning, undervisningsyrken85420

Högskoleundervisning, vårdyrken85420

Högtalare och andra ljudanläggningar, partihandel46432

Högtalare, butikshandel47430

Högtalare, för  professionellt bruk, reparation95120

Högtalare, hushålls, reparation, ej i samband med 

handel, ej egentillverkade

95210

Högtalare, tillverkning26400

Högtalare, uthyrning, för yrkesmässigt bruk77390

Högtalarlådor, tillverkning26400

Högtalarvästar, butikshandel47430

Högtalarvästar, partihandel46432

Högtrycksspolning, rengöring och rensning av 

avloppsrör i byggnader

43221

Högtryckstvättar, försäljning och service46699

Högtryckstvättning, husfasader81221

Högtryckstvättning, industrilokaler81221

Höljen o.l, plasthöljen, tillverkning22290

Hönseri, verksamhet vid (slaktkycklingsuppfödning)01472

Hönseri, verksamhet vid (äggproduktion för försäljning)01471

Hörapparater och batterier för dessa, butikshandel47740

Hörapparater, partihandel46460

Hörapparater, reparation av egentillverkade26600

Hörapparater, reparation av ej egentillverkade33130

Hörapparater, tillverkning26600

Hörcentral, mottagning inom öppenvård med läkare, på 

sjukhus

86221

Hörcentral, mottagning med läkare, ej på sjukhus86222

Hörcentralverksamhet, utan läkare86909

Hörlurar, för att lyssna på ljud, partihandel46432

Hörlurar, tillverkning (för att lyssna på musik)26400

Hörselskydd (för att hålla ljud borta), partihandel46499

Hörselskyddslurar, tillverkning (för att hålla ljud borta)32990

Hörselslingor, installation i byggnader43210

Hövändare, partihandel46610

Hövändare, tillverkning28300



SNI2007 Uppslagstext sid 72UppslagstextSNI2007 2018-01-08

ICA-butiker o.l.47112

Icke elektrisk uppvärmningsutrustning, solvärme, 

ånguppvärmning, oljeuppvärmning för hushåll, 

tillverkning

28210

Icke reguljär kustsjöfart, för passagerare50102

Icke reguljär sjötransport över inre vattenvägar med 

gods

50402

Icke reguljär sjötransport över inre vattenvägar med 

passagerare

50302

Icke reguljär utrikes och kustsjöfart, för passagerare50102

Icke reguljär utrikessjöfart och kustsjöfart, för gods50202

Icke reguljära sjötransporter, utrikessjöfart och 

kustsjöfart, för gods

50202

Icke reguljära sjötransporter, utrikessjöfart och 

kustsjöfart, för passagerare

50102

Icke-järnmalm, anrikning (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Icke-järnmalm, brytning (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Icke-järnmalm, sortering (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Icke-järnmetaller, partihandel46720

Ideella och kulturella organisationer94990

Identifiering av digitala manipulerade foton74900

Idrottens artistbyrå74900

Idrottsföreningar, drift av93120

Idrottshallar, sportverksamhet och motionsverksamhet, 

drift av

93119

Idrottshandskar, läder, tillverkning32300

Idrottsinstruktörsverksamhet85510

Idrottsklubbar93120

Idrottskläder, tillverkning14190

Idrottskonsult, coachning85510

Idrottskonsult, sponsring74900

Idrottsläkare, hyr ut sig själv till olika 

idrottsarrangemang

86222

Idrottsorganisationer, drift av93120

Idrottsplatser, sportverksamhet och 

motionsverksamhet, drift av

93119

Idrottsskademottagning, inom öppenvård på sjukhus86221

Idrottsskademottagning, med läkare, ej på sjukhus86222

Idrottsskolor (ej dans eller skepparexamen för 

fritidsbåtar)

85510

Idrottsskydd som armbågsskydd, axelskydd, 

knäskydd, tillverkning

32300

Idrottsutövare, professionella93199

Igenpluggning och nedläggning av källor osv.09100

Ihåliga profiler av gjutjärn, tillverkning24510

Illusionister90010

Illustrationer, fristående arbete90030

Illustratörer, fristående90030

Illustrering på uppdrag90030

Immateriell äganderätt, förvaltning av74900

Immunsera och andra blodfraktioner, tillverkning21200

Impregnerat virke, partihandel46731

Impregnerat virke, tillverkning16103

Impregnering och annan beläggning, av ej 

egentillverkade kläder

13300

Impregnering, husgrunder43999

Impregnering, tak, ej plåt43999

Impregnering, textilier13960

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 

av textilier med plast

13960

Impregneringsmedel, butikshandel47523

Impregneringsmedel, partihandel46761

Impressarioverksamhet74900

Inackordering av husdjur (hästar, kor, grisar m.fl.)01620

Inackordering, ridhästar (ej uppfödning)93290

Inackordering, sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Inackorderingshem, för vuxna missbrukare87203

Inackorderingshem, för vuxna, ej missbrukare87902

Inbindning av tryckta ark, böcker, broschyrer, 

veckotidningar och månadstidningar, kataloger o.d.

18140

Inbrottslarm till bilar, partihandel och provisionshandel45310

Inbrottslarm till motorcyklar, mopeder och skotrar med 

hjul, handel med

45400

Inbrottslarm, byggnader till företag (ej hushållslarm), 

partihandel

46699

Inbrottslarm, ej egentillverkade, installation (ej på 

motorfordon eller kopplad till ett övervakningssystem)

43210

Inbrottslarm, till hushåll, partihandel (ej till motorfordon)46431

Indelning av fastigheter i tomter(andelar) utan 

markförbättring

68100

Induktansspolar, egentillverkade, reparation26110

Induktansspolar, ej egentillverkade, reparation33130

Induktansspolar, tillverkning26110

Induktorer, (t.ex. drosslar, spolar, transformatorer) av 

elektronisk komponenttyp, tillverkning

26110

Induktorer, elektroniska, egentillverkade, reparation26110

Induktorer, elektroniska, ej egentillverkade, reparation33130

Industridesign, automatiseringsprocesser71122

Industridesign, maskiner, apparater, instrument, 

strukturer, processer och system

71122

Industridesign, skapa och utveckla produkter efter 

utseende, material och form m.m. (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Industridesign, teknisk projektering av processer och 

system för maskiner, apparater, instrument m.m.

71122

Industridesign, teknisk, ospec71122

Industridesignverksamhet, kaffemaskiner, 

sportprodukter, mobiltelefoner, musikspelare, 

TV-apparater, fordon, datorer (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Industridesignverksamhet, maskiner, apparater, 

instrument, strukturer, processer och system

71122

Industridesignverksamhet, textilier, kläder, skor, 

smycken och andra varor för personligt och 

hushållsbruk (ej den tekniska processen eller 

systemet)

74101

Industridiamanter, partihandel46761

Industridiamanter, utvinning08990

Industriell design, kaffemaskiner, sportprodukter, 

mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, 

datorer (ej den tekniska processen eller systemet)

74101

Industriell design, maskiner, apparater, instrument, 

strukturer, processer och system

71122
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Industriell design, tekniska automationslösningar71122

Industriell design, textilier, kläder, skor, smycken och 

andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den 

tekniska processen eller systemet)

74101

Industriell formgivning, kaffemaskiner, sportprodukter, 

mobiltelefoner, musikspelare, TV-apparater, fordon, 

datorer (ej den tekniska processen eller systemet)

74101

Industriell formgivning, maskiner, apparater, 

instrument, strukturer, processer och system

71122

Industriell formgivning, textilier, kläder, skor, smycken 

och andra varor för personligt och hushållsbruk (ej den 

tekniska processen eller systemet)

74101

Industriell gravering i oädla metaller (ej personliga 

artiklar, ej för tryckändamål eller med laserstrålar)

25610

Industriell gravering i oädla metaller, för tryckändamål18122

Industriell gravning av fisk (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10200

Industriell potatisskalning10310

Industriell utrustning, kommissionshandel, 

provisionshandel till företag

46141

Industriella strukturer av metall, t.ex. stommar för 

masugnar, lyftutrustning, materialhanteringsutrustning, 

tillverkning

25110

Industrifiltrering, av färg och lösningsmedel20300

Industriföreningar (ideella föreningar)94990

Industrigaser, framställning20110

Industrigaser, partihandel46750

Industrikemikalier, partihandel46750

Industrikemikalier, provisionshandel till företag46120

Industrilackering, metallvaror, på uppdrag (ej av fartyg 

eller begagnade bilar)

25610

Industriprodukter, fotografering74202

Industrirobotar, brett användningsområde, tillverkning28990

Industrirobotar, egentillverkade, för lyftning, lastning 

och lossning, reparation och underhåll

28220

Industrirobotar, ej egentillverkade, för lyftning, lastning 

och lossning, reparation och underhåll

33120

Industrirobotar, för lastning, lossning, tillverkning28220

Industrirobotar, för lyftning, tillverkning28220

Industrisalt, partihandel46750

Industritextilier, partihandel46410

Industritvätterier96011

Industriugnar, (murning) uppförande av43999

Industriugnar, bageri, ej egentillverkade, installation ej i 

samband med handel

33200

Industriugnar, egentillverkade, installation, (ej till 

bagerier)

28210

Industriugnar, egentillverkade, reparation (ej till 

bagerier)

28210

Industriugnar, ej egentillverkade, installation, (ej till 

bagerier), ej i samband med handel

33200

Industriugnar, ej egentillverkade, reparation (ej till 

bagerier)

33120

Industriugnar, partihandel46699

Industriugnar, tillverkning (ej till bagerier)28210

Infektionssjukvård på sjukhus86102

Information om fraktsatser, uppdrag74900

Informationsbehandlingsutrustning, tillverkning26200

Informationsförsörjning, samhällelig, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84114

Informationskonsultverksamhet70210

Informationssökningstjänster, på uppdrag63990

Infrastrukturprogram (energiförsörjning, 

kommunikationer, vägar och trafik), administration 

utförd av den offentlig förvaltningen (ej av privata 

företag)

84131

Infravärmare för uteserveringar på restauranger, gator 

och uteplatser, tillverkning

27510

Infrysning av styckat kött, styckade till mindre delar än 

fjärdedels kroppar

10112

Infrysning, fisk10200

Infrysning, grönsaker10390

Infrysning, kyckling10120

Infrysning, kött och chark10130

Infrysning, ospec livsmedel10890

Infrysning, smör10519

Ingravering, (gravyr), skärning och skrivning på 

arbetsstycken i metall, med hjälp av laserstrålar

25620

Inhysning av djur för betesgång01620

Inhägnader, byggande av (ej egentillverkade)43290

Injektionsbehandling i samband med 

skönhetsbehandlingar

96022

Injektionssprutor, med eller utan kanyl, för medicinskt 

bruk, partihandel

46460

Injektionssprutor, med eller utan kanyl, för medicinskt 

bruk, tillverkning

32501

Injektionssprutor, tillverkning32501

Inkapsling, förberedelser och annan behandling av 

radioaktivt avfall

38220

Inkassering av fordringar och översändande av 

inkasserade pengar till kunder, t.ex. inkassering av 

fakturor och skulder

82910

Inkassoverksamhet82910

Inköp av sprit i bulk samt blandning, buteljering och 

partihandel

11010

Inköp av vin och sprit i bulk samt buteljering utan 

föregående behandling och partihandel

46340

Inköp av viner i bulk samt blandning, rening, buteljering 

och partihandel

11020

Inköpsverksamhet av bränsle, malm, metaller, 

industrikemikalier, på uppdrag

46120

Inköpsverksamhet av emballage, på uppdrag46180

Inköpsverksamhet av farmaceutiska produkter, på 

uppdrag

46180

Inköpsverksamhet av fotoutrustning, på uppdrag46180

Inköpsverksamhet av jordbruksvaror, levande djur, 

textilråvaror och textilhalvfabrikat, på uppdrag

46110

Inköpsverksamhet av kläder, lädervaror, skor och 

textilier, på uppdrag

46160

Inköpsverksamhet av kontorsutrustning och datorer, på 

uppdrag

46142

Inköpsverksamhet av livsmedel, drycker och tobak, på 

uppdrag

46170

Inköpsverksamhet av läkemedel. på uppdrag46180
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Inköpsverksamhet av maskiner, industriell utrustning, 

fartyg och luftfartyg, på uppdrag

46141

Inköpsverksamhet av möbler, hushållsvaror och 

järnhandelsvaror, på uppdrag

46150

Inköpsverksamhet av skönhetsprodukter, på uppdrag46180

Inköpsverksamhet av sportartiklar, på uppdrag46180

Inköpsverksamhet av virke och byggmaterial, på 

uppdrag

46130

Inköpsverksamhet med blandat sortiment, på uppdrag46190

Inlines, partihandel46491

Inlines, provisionshandel till företag46180

Inlines, tillverkning32300

Inlines, uthyrning till hushåll77210

Inlåningsverksamhet (av andra än monetära 

finansinstitut)

64999

Inläggning, grönsaker10390

Inläggssulor, gummi, tillverkning22190

Inläggssulor, läder, tillverkning15200

Inläggssulor, partihandel46420

Inläggssulor, plastinläggssulor, tillverkning22290

Inmontering och installation av byggnadsdelar: dörrar 

(ej automatiska), fönster, dörrkarmar, fönsterkarmar, 

trappor, (ej brandtrappor) köksinredningar, 

butiksinredningar och andra inredningar o.d. av trä eller 

andra material (ej egentillverkade)

43320

Innebandyföreningar93120

Innebandyklubbar93120

Innerslangar, gummi, tillverkning22110

Innerslangar, motorcyklar, mopeder och skotrar, 

reparation

45400

Innerslangar, motorfordon, reparation (utom på 

motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul)

45204

Innertaksmontage43320

Inomgårdsprodukter, partihandel46310

Inplastningsmaskiner, partihandel46699

Inplastningsmaskiner, tillverkning28290

Inramningsverkstad, tavlor47593

Inredning, för dentalt bruk, partihandel46460

Inredning, för kirurgiskt bruk, partihandel46460

Inredning, för medicinskt bruk, partihandel46460

Inredning, för veterinärt bruk, partihandel46460

Inredningar, för butik, kontor, verkstad, hotell, 

restaurang och andra offentliga miljöer, tillverkning

31012

Inredningar, metall i byggnader, partihandel46731

Inredningar, offentlig miljö, partihandel46650

Inredningar/utrustningar, för dentalt bruk, tillverkning32501

Inredningar/utrustningar, för kirurgiskt bruk, tillverkning32501

Inredningar/utrustningar, för medicinskt bruk, 

tillverkning

32501

Inredningar/utrustningar, för veterinärt bruk, tillverkning32501

Inredningsarkitektverksamhet74103

Inredningsdesign74103

Inredningskonsultverksamhet74103

Inredningsmontage, i förråd, lager, kontor, etc.43320

Inredningssnickerier, butikshandel47521

Inredningssnickerier, egentillverkade dörrar, montering 

på plats

16232

Inredningssnickerier, egentillverkade fönster, montering 

på plats

16233

Inredningssnickerier, egentillverkade, montering på 

plats, t.ex. räcken, staket, träpersienner, takbjälkar (ej 

fönster och dörrar)

16239

Inredningssnickerier, installation och montering (ej 

egentillverkade)

43320

Inredningssnickerier, köksinredningar för fast 

montering, tillverkning

31022

Inredningssnickerier, lös inredning, till kök, tillverkning31021

Inredningssnickerier, partihandel46731

Inredningssnickerier, t.ex. tillverkning av räcken, 

staket, träpersienner, takbjälkar, vikväggar (ej fönster, 

dörrar eller inredning till butik, kontor, kök, verkstad 

m.m.)

16239

Inredningstextilier, butikshandel47532

Inredningstextilier, partihandel46410

Inredningsvaror, butiksmiljö, partihandel46650

Inredningsvaror, kontorsmiljö, partihandel46650

Inredningsvaror, offentlig miljö, partihandel46650

Inridning av hästar, på uppdrag01620

Insamling av andra saltvattensorganismer och material 

som naturpärlor, svamp, koraller och alger

03119

Insamling av avfall från textilfabriker38110

Insamling av icke miljöfarligt byggavfall och 

rivningsavfall

38110

Insamling av kärnavfall38120

Insamling av miljöfarligt avfall som använda batterier38120

Insamling av miljöfarligt avfall som biologiskt giftigt 

avfall

38120

Insamling av miljöfarligt avfall som spilloljor från fartyg 

och oljeavfall från bilverkstäder

38120

Insamling av radioaktivt avfall från sjukhus38120

Insamling av sötvattenmaterial03120

Insamlingsstiftelse, drift av behandlingshem för vuxna 

missbrukare

87203

Insamlingsstiftelse, drift av museum91020

Insamlingsstiftelse, drift av pensionat, rumsuthyrning 

med frukost

55103

Insamlingsstiftelse, drift av äldreboende87301

Insamlingsstiftelser (insamling av pengar för speciellt 

ändamål)

94990

Insamlingsstiftelser, biståndsarbete88994

Insektsbekämpningsmedel, partihandel46750

Insektsbekämpningsmedel, tillverkning20200

Insjöfiske03120

Inslagningsmaskiner, tillverkning28290

Inspektion, byggtekniska och anläggningstekniska, på 

uppdrag

71121

Inspektion, elteknisk, uppdrag71123

Inspektion, energiteknisk, uppdrag71124

Inspektion, industriteknisk, uppdrag71122

Inspektion, miljöteknisk, uppdrag71124

Inspektion, VVS-teknisk, uppdrag71124

Inspektion, övrigt teknisk, på uppdrag (ej bygg-, 

anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Inspektionsluckor, metall, tillverkning25120
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Inspelning av radioprogram ej i direktsändning59200

Inspelning av radioprogram i direktsändning60100

Inspelning av TV program ej i direktsändning59110

Inspelning av TV program i direktsändning60200

Inspelning och utgivning av ljudband och kassetter (ej 

tidningar och böcker, andra än musikböcker)

59200

Inspelningsstudior, film, drift av59110

Inspelningsstudior, ljud, drift av59200

Inspicienter, fristående (ansvarar för de praktiska 

detaljerna i arbetet med att sätta upp en föreställning)

90020

Insprutningssystem, elektroniska, motorfordon, 

reparation (ej till MC)

45201

Installation av braskaminer (som en del av 

uppvärmningssystem)

43221

Installation av datorsystem62020

Installation av egentillverkad radioutrustning, 

TV-utrustning och videoutrustning för professionellt 

bruk

26300

Installation av egentillverkad, elektrisk signalutrustning, 

för rälsfordon

30200

Installation av egentillverkade cisterner, tankar, kar och 

liknande behållare av metall med en rymd av mer än 

300 l, utom för uppvärmning av fastigheter

25290

Installation av egentillverkade diskbänkar, tvättställ, 

badkar och annat sanitetsgods

25991

Installation av egentillverkade elektriska värmare eller 

vattenberedare och doppvärmare för industriella tankar 

och liknande behållare

27510

Installation av egentillverkade elektroniska lås med 

tangentbord eller ljuskänslig strömbrytare, avancerade 

låssystem t.ex. med magnetkort eller andra kodkort

25720

Installation av egentillverkade gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner

28920

Installation av egentillverkade infravärmare för 

uteserveringar på restauranger, gator och uteplatser

27510

Installation av egentillverkade instrument och apparater 

för att mäta tid, för yrkesmässigt bruk

26520

Installation av egentillverkade karuseller, gungor, 

skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält

28990

Installation av egentillverkade kassaskåp25999

Installation av egentillverkade maskiner för 

framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

28930

Installation av egentillverkade metallprodukter 

tillverkade i SNI 2007 koden 25.999

25999

Installation av egentillverkade trädörrar16232

Installation av egentillverkade, fotografiska (ej digitala), 

kinematografiska och optiska instrument (ej 

mätinstrument), för yrkesmässig användning

26700

Installation av egentillverkade, kvarnstenar, slipstenar 

och slipskivor

23910

Installation av egenutvecklade kundspecifika 

programvaror, mjukvaror

62010

Installation av ej egentillverkad fast inredning till 

laboratorier

43320

Installation av ej egentillverkad radioutrustning, 

TV-utrustning och videoutrustning för professionellt 

bruk, ej i samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade cisterner, tankar, kar 

och liknande behållare av metall med en rymd av mer 

än 300 l, utom för uppvärmning av fastigheter, ej i 

samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade elektriska värmare 

eller vattenberedare och doppvärmare för industriella 

tankar och liknande behållare, ej i samband med 

handel

33200

Installation av ej egentillverkade gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner, ej i 

samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade infravärmare för 

uteserveringar på restauranger, gator och uteplatser, ej 

i samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade instrument och 

apparater för att mäta tid, för yrkesmässigt bruk, ej i 

samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade karuseller, gungor, 

skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält, ej i 

samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade kassaskåp, ej i 

samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade lås och avancerade 

låssystem, ej i samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade septiktankar42210

Installation av ej egentillverkade, fotografiska (ej 

digitala), kinematografiska instrument, för yrkesmässig 

användning, ej i samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade, instrument för 

yrkesmässig användning, ej i samband med handel

33200

Installation av ej egentillverkade, kvarnstenar, 

slipstenar och slipskivor, ej i samband med handel

33200

Installation av elektrisk golvlist värmare i byggnader43210

Installation av elektrisk golvvärme43210

Installation av elkaminer, mer som en inredningsdetalj 

än i syfte att värma upp hus, både för hushåll och 

offentlig miljö, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Installation av flyttbara skiljeväggar (ej egentillverkade)43320

Installation av frysskåp och kylskåp i storkök och 

restauranger, ej egentillverkade, ej i samband med 

handel

33200

Installation av gatumöbler såsom telefonkiosker, 

bänkar, busskurar

43999

Installation av kablar för datornätverk och kabel-TV, 

inklusive fiberoptisk kabel

43210

Installation av kommunikationssystem (ej 

telekommunikation)

33200

Installation av kyldiskar och frysdiskar i affärer, ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Installation av kylutrymmen och frysutrymmen i t.ex. 

livsmedelsindustrin, ej egentillverkade, ej i samband 

med handel

33200

Installation av kök med fast inredning43320

Installation av luftkonditionering på fartyg30110

Installation av pumpar och rörsystem för vattenbrunnar42210
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Installation av radioutrustning, TV-utrustning och 

videoutrustning och videokameror för professionellt 

bruk t.ex. installation i inspelningsstudior, 

telefonkonferenslokaler, hörsalar etc., ej i samband 

med handel

33200

Installation av styrsystem för industriella processer33200

Installation av ställverk, spårväxlar och korsningar till 

järnvägar och tunnelbanor

42120

Installation av övervakningskameror, ej i samband med 

handel

33200

Installation av, egentillverkade, lager, 

kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra 

delar till kraftöverföring (ej för motorfordon)

28150

Installation av, egentillverkade, maskiner för produktion 

av textilvaror, beklädnadsvaror och lädervaror

28940

Installation av, ej egentillverkade, jordbruksmaskiner 

och skogsbruksmaskiner, ej i samband med handel

33200

Installation av, ej egentillverkade, lager, 

kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra 

delar till kraftöverföring (ej för motorfordon), ej i 

samband med handel

33200

Installation och montering av egentillverkade kranar 

och ventiler, för rörledningar, tankar och kar

28140

Installation och montering av, ej egentillverkade kranar 

och ventiler, för rörledningar, tankar och kar, ej i 

samband med handel

33200

Installation och montering i verkstad, av lok och annan 

rullande järnvägsmaterial och spårvägsmaterial, såsom 

axlar, boggier, hjul, dragkrokar, buffertar, stötdämpare, 

karosserier, underreden, axelboxar o.l.

30200

Installation och programmering av robotgräsklippare 

(lägga ner slingor i gräsmattor samt programmering) ej 

i samband med handel

81300

Installation och reparation av egentillverkade, 

tjuvlarmssystem och brandlarmssystem

26300

Installation och underhåll av icke-elektriska 

solenergianläggningar

43221

Installation och underhåll av reglersystem för 

centralvärme

43221

Installation, anläggning av konstgräs42990

Installation, av egentillverkade behållare av järn eller 

stål med en rymd av högst 300 liter

25910

Installation, av egentillverkade kirurgiska möbler32501

Installation, av egentillverkade maskiner för metallurgi28910

Installation, av egentillverkade medicinska möbler32501

Installation, av egentillverkade medicinska utrustningar 

och apparater

32501

Installation, av ej egentillverkade behållare av järn eller 

stål med en rymd av högst 300 liter, ej i samband med 

handel

33200

Installation, av ej egentillverkade kirurgiska möbler, ej i 

samband med handel

33200

Installation, av ej egentillverkade maskiner för 

metallurgi, ej i samband med handel

33200

Installation, av ej egentillverkade medicinska möbler, ej 

i samband med handel

33200

Installation, av ej egentillverkade medicinska 

utrustningar och apparater, ej i samband med handel

33200

Installation, ej i samband med handel av ej 

egentillverkade maskiner för framställning av livsmedel, 

drycker och tobaksvaror

33200

Installation, ej i samband med handel av, ej 

egentillverkade, maskiner för produktion av textilvaror, 

beklädnadsvaror och lädervaror

33200

Installation, programvaror kundspecifika, ej 

egenutvecklad eller i samband med butikshandel eller 

partihandel

62090

Installation, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade, elektroniska eller mekaniska larm som 

är kopplade till ett övervakningssystem även handel i 

samband med detta

80200

Installation, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade, elektroniska eller mekaniska larm, 

som ej är kopplade till ett övervakningssystem

43210

Installation, reparation och underhåll av kylutrustning 

och frysutrustning för bostäder, datorcentraler, kontor, 

storkök och butiker

43223

Installation, reparation och underhåll av rullramper och 

rulltrottoarer

43290

Installation, reparation, ombyggnad och justering av ej 

egentillverkade, mekaniska eller elektroniska 

låsanordningar, kassaskåp, kassavalv som är 

kopplade till ett övervakningssystem även handel i 

samband med detta

80200

Installation, uppförande av egentillverkade 

metallstommar (ej fartygs)

25110

Installation, värmepumpar43221

Installationsarbete, värme, sanitet43221

Installationsarbeten, elektriska i byggnader och 

anläggningar

43210

Installationsmaterial, för starkström, tillverkning27120

Installationsmaterial, för svagström, tillverkning27120

Institut för kroppsbyggnad93130

Institutet för högre kommunikationsutbildning och 

reklamutbildning

85410

Institutionstvätterier96011

Instrument och apparater för navigering såsom GPS 

och Galileo, tillverkning

26510

Instrument, astronomiska, tillverkning26700

Instrument, för dentalt och kirurgiskt bruk, partihandel46460

Instrument, installation av ej egentillverkade, ej i 

samband med handel

33200

Instrument, leksaksinstrument, tillverkning32400

Instrument, medicinskt och veterinärt bruk, partihandel46460

Instrument, musik, butikshandel47595

Instrument, musik, egentillverkade, renovering, 

reparation och underhåll

32200

Instrument, musik, ej egentillverkade orglar, renovering33190

Instrument, musik, ej egentillverkade, reparation och 

underhåll (ej orglar och historiska musikinstrument)

95290

Instrument, musik, ej leksaks, tillverkning32200

Instrument, musik, partihandel46499

Instrument, optiska, (ej mätinstrument eller 

kontrollinstrument), installation av egentillverkade

26700

Instrument, optiska, (ej mätinstrument eller 

kontrollinstrument), reparation av egentillverkade

26700
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Instrument, optiska, (ej mätinstrument eller 

kontrollinstrument), reparation av ej egentillverkade

33130

Instrument, optiska, (ej mätinstrument eller 

kontrollinstrument), tillverkning

26700

Instrument, optiska, partihandel46460

Instrumentglas, tillverkning23190

Insugningsventiler och avgasventiler i 

förbränningsmotorer utom för luftfartyg och fordon, 

tillverkning

28110

Intarsiaarbeten i samband med tillverkning av möbler31090

Intarsiaarbeten, ej i samband med tillverkning av 

möbler

31090

Integrerade kretsar (analoga, digitala eller 

hybridkretsar), tillverkning

26110

Internationella organisationer, i Sverige99000

Internbanksverksamhet64920

Internet, annonstidningsutgivning, som utkommer 4 

eller fler gånger i veckan

58132

Internet, auktionshandel, detaljhandels med 

bosättningsvaror

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels med brett 

sortiment

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels med böcker 

och andra mediavaror

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels med datorer 

och annan elektronisk utrustning

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels med 

sportutrustning och fritidsutrustning

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels med textilier 

och konfektion

47917

Internet, auktionshandel, detaljhandels, övrig (ej 

motorfordon, textilier, konfektion, böcker, mediavaror, 

datorer, elektronisk utrustning, sport- och 

fritidsutrustning, bosättningsvaror)

47917

Internet, bokutgivning (ej musikböcker eller notböcker)58110

Internet, dagstidningsutgivning58131

Internet, detaljhandel, med brett sortiment till hushåll 

och privatpersoner

47911

Internet, direktansluten datapublicering58190

Internet, försäljning/förmedling av annonsplatser, på 

uppdrag

73120

Internet, försäljning/förmedling av reklamtid, på 

uppdrag

73120

Internet, ljudinspelningar utgivning (ej tidningar och 

böcker, andra än musikböcker)

59200

Internet, programvarutjänster för generell användning ej 

i samband med utgivning

62010

Internet, programvarutjänster för generell användning i 

samband med utgivning (ej för dataspel)

58290

Internet, programvarutjänster, kundspecifik62010

Internet, skapa hemsidor62010

Internet, sökmotortjänster63120

Internet, tidskriftsutgivning58140

Internet, tillhandahållande av elektronisk lagring eller 

registrering på webbsidor

63110

Internet, utgivning av annonstidning på internet 4 eller 

fler gånger i veckan

58132

Internet, utgivning av böcker på internet (ej 

musikböcker eller notböcker)

58110

Internet, utgivning av dagstidning på internet58131

Internet, utgivning av ljudinspelningar på internet (ej 

tidningar och böcker, andra än musikböcker)

59200

Internet, utgivning av programvaror för generellt bruk, 

på internet (ej för dataspel)

58290

Internet, utgivning av tidskrifter på internet58140

Internet, webbdesign62010

Internet, webbhotell63110

Internetauktioner, detaljhandel med bosättningsvaror47917

Internetauktioner, detaljhandel med brett sortiment47917

Internetauktioner, detaljhandel med böcker och andra 

mediavaror

47917

Internetauktioner, detaljhandel med datorer och annan 

elektronisk utrustning

47917

Internetauktioner, detaljhandel med sportutrustning 

och fritidsutrustning

47917

Internetauktioner, detaljhandel med textilier och 

konfektion

47917

Internetauktioner, detaljhandel, övrig (ej med  

motorfordon, textilier, konfektion, böcker, mediavaror, 

datorer, elektronisk utrustning, sportutrustning, 

fritidsutrustning, bosättningsvaror)

47917

Internetcaféer, (internetcafe) lån av dator (ej hemlån), 

mot betalning, som huvudsaklig verksamhet

61900

Internetcaféer, (internetcafe), servering som 

huvudsaklig verksamhet

56100

Internethandel (webbutik) med cd-, dvd- och 

grammofonskivor till hushåll och privatpersoner

47913

Internethandel (webbutik) med hundartiklar, tillbehör för 

sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., till hushåll och 

privatpersoner

47911

Internethandel (webbutik) med tillbehör för 

sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., till hushåll och 

privatpersoner

47911

Internethandel (webbutik), detaljhandel med böcker 

och andra mediavaror till hushåll och privatpersoner

47913

Internethandel (webbutik), detaljhandel med film till 

hushåll och privatpersoner

47913

Internethandel (webbutik), detaljhandel med 

kontorsmaterial till hushåll och privatpersoner

47913

Internethandel med cyklar till hushåll och 

privatpersoner (webbutik)

47915

Internethandel med naturmedel till privatpersoner och 

hushåll

47919

Internethandel med personbilar (även begagnade)45110

Internethandel med träningsoveraller, skiddräkter, 

baddräkter och badbyxor av trikå, till hushåll och 

privatpersoner

47915

Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett 

sortiment av dagligvaror till hushåll och privatpersoner

47911

Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett 

sortiment av livsmedel till hushåll och privatpersoner

47911

Internethandel, (webbutik) detaljhandel med brett 

sortiment till hushåll och privatpersoner

47911

Internethandel, auktionshandel med lastbilar, bussar 

och specialfordon 3,5 ton eller större (även begagnade)

45191
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Internethandel, auktionshandel med motorcyklar, 

mopeder och skotrar med hjul

45400

Internethandel, auktionshandel med personbilar45110

Internethandel, auktionshandel med reservdelar till 

motorfordon (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar med 

hjul och vattenskotrar)

45310

Internethandel, detaljhandel med beklädnadsvaror 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47912

Internethandel, detaljhandel med dataspel till hushåll 

och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med datorutrustning till 

hushåll och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med fotoutrustning 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med glasögon och linser 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel med hushållsmaskiner 

och hushållsapparater (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel med leksaker (ej dataspel 

och tv-spel), till hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel med ljudanläggningar och 

bildanläggningar (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med mjukisdjur, t.ex. 

nallebjörnar, till hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel med mobiltelefoner och 

annan telekommunikationsutrustning (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med möbler och mattor 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel med radioapparater och 

TV-apparater (webbutik) till hushåll och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med skor (webbutik) (ej 

skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor och rollerblades) till 

hushåll och privatpersoner

47912

Internethandel, detaljhandel med sportutrustning och 

fritidsutrustning (webbutik) (ej kläder andra än 

träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor 

av trikå) till hushåll och privatpersoner

47915

Internethandel, detaljhandel med textilier och 

konfektion (webbutik) till hushåll och privatpersoner

47912

Internethandel, detaljhandel med tv-spel, till hushåll 

och privatpersoner

47914

Internethandel, detaljhandel med väskor (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel, bosättningsvaror 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Internethandel, detaljhandel, hobbyartiklar (webbutik) 

till hushåll och privatpersoner

47919

Internethandel, detaljhandel, presentartiklar (webbutik) 

till hushåll och privatpersoner

47916

Internethandel, handel med motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul, även begagnade  (webbutik)

45400

Internethandel, partihandel med lastbilar, bussar och 

specialfordon 3,5 ton eller större (även begagnade)

45191

Internetuppkoppling via nätverk ej ägt eller kontrollerat 

av Internetleverantören

61900

Internetuppkoppling, trådbundet nät ägt av 

Internetleverantören (operatören)

61100

Internetuppkoppling, trådlöst nät ägt av 

Internetleverantören (operatören)

61200

Internetuppkoppling, via satellit av Internetleverantören 

(operatören)

61300

Intresseföreningar, övriga94990

Intresseorganisationer, övriga94990

Intäkter av royalty, för egenförfattade böcker90030

Intäkter av royalty, för ej egenförfattade böcker58110

Intäkter av royalty, ljudinspelningar59200

Invalidfordon, egentillverkade, reparation30920

Invalidfordon, ej egentillverkade, reparation33170

Invalidfordon, partihandel46460

Invalidfordon, service och underhåll, egentillverkade30920

Invalidfordon, service och underhåll, ej egentillverkade33170

Invalidfordon, tillverkning30920

Invallningsföretag68209

Invallningspumpar (ej hydrauliska), tillverkning28130

Invallningspumpar, partihandel46699

Inventarier, uthyrning (operationell leasing)77290

Investeringsfonder64301

Investeringsmäklare66190

Investeringsrådgivning66190

Investmentbolag64991

Invändig rengöring av tankbilar och tankfartyg81221

IOGT94990

Is, partihandel46769

Isblästring av industrimaskiner m.m.81221

Isbrytning52220

Ishockeyförbund93199

Ishockeyklubbar93120

Isjakter, provisionshandel till företag46180

Isjakter, tillverkning32300

Ismaskiner, (specialfordon som underhåller isbanor), 

reparation

45201

Ismaskiner, partihandel46699

Ismaskiner, tillverkning (specialfordon som underhåller 

isbanor)

29102

Isolatorer, elektriska, ej glas eller keramiskt material, 

tillverkning

27900

Isolatorer, glas, tillverkning23190

Isolatorer, keramiskt material, tillverkning23430

Isolatorer, partihandel46699

Isolerade ledningar och kablar av stål, koppar och 

aluminium, tillverkning

27320

Isolerade ledningar och kopplingar för elektronik, 

tillverkning

26110

Isolerdetaljer, elektriska, ej glas, keramik eller plast, 

tillverkning

27900

Isolerdetaljer, glas, tillverkning23190

Isolerdetaljer, keramiskt material, tillverkning23430

Isolerdetaljer, partihandel46731

Isolerdetaljer, plast, tillverkning22290

Isolergaser, framställning20110

Isolering, rör, ledningar43290

Isolering, väggar, tak43290

Isoleringsband, partihandel46731
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Isoleringsband, tillverkning22290

Isoleringsglas och säkerhetsglas, ej till 

transportmedel, partihandel

46731

Isoleringsglas, tillverkning23120

Isolerrör, elektriska, tillverkning27900

Isotopseperatorer, tillverkning28990

Isrevyer93290

Ister, partihandel46320

Isterframställning10111

Istillverkning, framställning av is för 

livsmedelsanvändning och annan användning

35300

Isättning av löshår96021
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Jackor, damjackor, tillverkning14130

Jackor, flickjackor, tillverkning14130

Jackor, herrjackor, tillverkning14130

Jackor, pojkjackor, tillverkning14130

Jacuzzi, keramiska, tillverkning23420

Jakt och viltvård01700

Jaktartiklar, (ej kläder, skor, vapen) tillverkning32300

Jaktartiklar, (ej vapen, ammunition, kläder eller skor), 

butikshandel

47641

Jaktartiklar, damkläder, butikshandel47713

Jaktartiklar, herrkläder, butikshandel47712

Jaktartiklar, kläder, blandat, dam, herr och barn, 

butikshandel

47711

Jaktartiklar, vapen, knivar och ammunition, 

butikshandel

47789

Jaktguidning93199

Jaktklubbar94990

Jaktknivar och fiskeknivar, butikshandel47789

Jaktredskap, (ej vapen och ammunition), butikshandel47641

Jaktredskap, vapen, knivar och ammunition, 

butikshandel

47789

Jaktutrustning, (ej vapen, ammunition, kläder eller 

skor), butikshandel

47641

Jaktutrustning, vapen, knivar och ammunition, 

butikshandel

47789

Jaktvapen och sportvapen, ammunition, detaljhandel 

på internet (internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Jaktvapen, butikshandel47789

Jaktvårdsföreningar94990

Jalusier i metall till fönster och dörrar, tillverkning25999

Jalusier till dörrar och fönster, butikshandel47521

Jalusier till dörrar och fönster, partihandel46731

Jalusier till dörrar och fönster, provisionshandel till 

företag

46130

Jalusier, plast, tillverkning22230

Jalusier, trä, tillverkning16239

Janssons frestelse industriell tillverkning (ej 

verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10310

Jazzklubbar90020

Jazzvänner90010

Jeepar vikt < 3,5 ton, handel med45110

Jobbcoachning till privatpersoner96090

Jod, tillverkning20130

Jollar, tillverkning30120

Jonbytare baserade på polymerer, tillverkning20160

Jonglering, fristående90010

Jonglörer, fristående90010

Jord och grus, partihandel46731

Jord, blomjord, blandning20150

Jord, förorenad, borttagande av43120

Jord, inkapsling av43120

Jord, matjord, blandning20150

Jordankare, installation43999

Jordankare, partihandel46741

Jordbearbetning, på uppdrag01610

Jordborrning, markundersökning, bygg och 

anläggningsverksamhet

43130

Jordbruk, lantbruk, småbruk, blandat01500

Jordbruk, utarrendering68203

Jordbruksmaskiner och utrustning, partihandel (även 

traktorer och internethandel till företag)

46610

Jordbruksmaskiner, egentillverkade, installation28300

Jordbruksmaskiner, egentillverkade, reparation (ej 

traktorer eller bandtraktorer)

28300

Jordbruksmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Jordbruksmaskiner, med förare, uthyrning01610

Jordbruksmaskiner, provisionshandel till företag46141

Jordbruksmaskiner, tillverkning (ej traktorer eller 

bandtraktorer)

28300

Jordbruksmaskiner, utan förare, uthyrning77310

Jordbruksorganisationer94111

Jordbruksråvaror, provisionshandel till företag46110

Jordbruksverktyg, partihandel46610

Jordfelsbrytare, tillverkning27330

Jordfräsar, tillverkning28300

Jordförbättringsmedel, partihandel46210

Jordförbättringsmedel, tillverkning20150

Jordglober, tillverkning32990

Jordgubbar, detaljhandel, vanligtvis i flyttbart stånd 

antingen längs en allmän väg eller på fast 

marknadsplats

47810

Jordgubbar, odling i växthus01250

Jordgubbar, odling på friland01250

Jordlager, borttagande av43120

Jordnötsoljor, rå, tillverkning10410

Jordschaktning43120

Jourbutiker, livsmedel47112

Jourhem, barn och ungdomar87901

Jourlivs47112

Jourlägenhet för vuxna87902

Journalisthögskola85420

Journalistverksamhet, frilans90030

Journalpapper, i rullar eller ark, tillverkning17121

Jubileumsfonder94990

Judoklubbar93120

Juicebarer56100

Juicer, av  bär, frukt och grönsaker, partihandel46340

Juicer, bärjuicer, fruktjuicer, grönsaksjuicer och 

rotfruktsjuicer, tillverkning

10320

Jujutsiklubbar93120

Jukeboxar, tillverkning26400

Jukeboxar, uthyrning och leasing77390

Juldekorationer, butikshandel47789

Juldekorationer, partihandel46499

Julgranar, partihandel46220

Julgransbelysning, tillverkning27400

Julgransodlingar01290

Julkort, tryckning18122

Julprydnader, metall, tillverkning25999

Julprydnader, ospecificerat, tillverkning32990

Julprydnader, papper, tillverkning17290

Julprydnader, plast, tillverkning22290

Juniorhandelskammare70220
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Juridisk konsultverksamhet, på advokatbyråer, (utom 

patentfrågor och copyrightfrågor)

69101

Juridisk konsultverksamhet, på juridiska byråer, (utom 

patentfrågor och copyrightfrågor)

69102

Juridisk rådgivning, på advokatbyrå (utom patentfrågor 

och copyrightfrågor)

69101

Juridisk rådgivning, på juridiska byråer (utom 

patentfrågor och copyrightfrågor)

69102

Juridisk uppdragsverksamhet, på advokatbyrå (utom 

patentfrågor och copyrightfrågor)

69101

Juridisk uppdragsverksamhet, på juridiska byråer 

(utom patentfrågor och copyrightfrågor)

69102

Juridiska byråers verksamhet (utom patentfrågor och 

copyrightfrågor)

69102

Juristverksamhet, på advokatbyrå (utom patentfrågor 

och copyrightfrågor)

69101

Juristverksamhet, på juridiska byråer (utom 

patentfrågor och copyrightfrågor)

69102

Juristverksamhet, rådgivning och handläggning av 

patentfrågor och copyrightfrågor

69103

Juvelerarartiklar, butikshandel47772

Jägareförbund94990

Järn och järnpulver, framställning24100

Järn och metallskrot, partihandel (även internethandel 

till företag)

46772

Järn ur skrot, återvinning38320

Järn, partihandel46720

Järngjutning (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24510

Järnhandel, butikshandel till hushåll och privatpersoner47522

Järnhandelsvaror, partihandel (även internethandel till 

företag)

46741

Järnhandelsvaror, provisionshandel till företag46150

Järnkonstruktioner, ej egentillverkade, för hus, 

uppförande av

43999

Järnkonstruktioner, ej egentillverkade, i anläggningar, 

uppförande av

43999

Järnkonstruktioner, hus, uppförande, utförd av 

tillverkaren

25110

Järnmalm, partihandel46720

Järnmalmsbrytning07100

Järnmalmssortering07100

Järntråd och ståltråd, inköpt valstråd, tillverkning25930

Järntråd och ståltråd, kalldragen, tillverkning24340

Järntråd och ståltråd, partihandel46741

Järnvägsbyggande42120

Järnvägsdrift, skötsel/underhåll av linjenät42120

Järnvägsmaterial, partihandel46699

Järnvägssliprar, ej impregnerade, tillverkning16101

Järnvägssliprar, impregnerade, tillverkning16103

Järnvägsstationer, drift av52219

Järnvägstransport, gods49200

Järnvägstransport, passagerare, fjärrtåg49100

Järnvägsunderhåll42120

Järnvägsvagnar, tillverkning30200

Järnvägsvagnar, uthyrning och leasing77390

Jäst, framställning10890

Jäst, partihandel46380

Jästpulver, framställning10890

Jästpulver, partihandel46380
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Kabaréer, produktion av90020

Kabel, isolerad för elöverföring, partihandel46731

Kabel, isolerad för elöverföring, tillverkning27320

Kabelarbeten och rörarbeten i gator och mark för el 

och telekommunikation

42220

Kabelarbeten och rörarbeten i gator och mark för 

värme, vatten och avlopp

42210

Kabeldiken, metall, tillverkning25999

Kabeldragning, inomhus43210

Kabeldragning, utomhus för el och telekommunikation42220

Kabeldragning, utomhus för värme, vatten och avlopp42210

Kabelsatser, till fordon, fartyg, luftfartyg, tillverkning29310

Kabeltillbehör som transmissionspoler, 

ledningsbeslag, avledare, spolar m.m., tillverkning

27330

Kabeltrummor, partihandel46761

Kabeltrummor, träkabeltrummor, tillverkning16240

Kabel-TV förening med egen drift av kabel-tv nät61100

Kabel-TV föreningar utan egen drift av kabel-tv nät94990

Kabel-tv utrustning, tillverkning26300

Kabel-TV, installation43210

Kabel-TV-drift61100

Kabelvindor, motordrivna för industriella applikationer, 

partihandel

46699

Kablage till belysning för motorfordon, tillverkning29310

Kablage, motorfordon, tillverkning29310

Kablage, till dataindustrin, tillverkning26200

Kablage, till verktygsmaskiner, för metallbearbetning, 

tillverkning

28410

Kablage, till vitvaruindustrin, tillverkning27510

Kablar för skrivare och bildskärmar, tillverkning26110

Kablar, metallkablar, tillverkning25930

Kaféer56100

Kaffe och te, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Kaffe, butikshandel47299

Kaffe, kryddor och teer, torghandel och 

marknadshandel

47810

Kaffe, partihandel46370

Kaffe, rostning, malning, förpackning10830

Kaffeautomater, handel via47999

Kaffeautomater, uthyrning77290

Kaffebryggare, elektriska, tillverkning27510

Kaffebröd, färskt, tillverkning10710

Kaffebröd, konserverade, tillverkning10722

Kaffebröd, partihandel46360

Kaffefilter, partihandel46499

Kaffefilter, provisonshandel till företag46180

Kaffefilter, tillverkning17290

Kaffekoppar, butikshandel47593

Kaffekoppar, partihandel46440

Kaffekoppar, porslinskaffekoppar, tillverkning23410

Kaffemaskiner, reparation33120

Kaffemaskiner/kaffeautomater, partihandel46699

Kaffemaskiner/kaffeautomater, provisionshandel  till 

företag

46141

Kaffemaskiner/kaffeautomater, tillverkning28290

Kafferostning10830

Kaffeserveringar56100

Kaffestugor56100

Kajaker, tillverkning30120

Kajakkurser85510

Kajbyggande42910

Kajer, äga och hyra ut, ej drift av68209

Kakao, partihandel46370

Kakaomassa och kakaosmör, partihandel46330

Kakaomassa och kakaosmör, tillverkning10822

Kakaopulver, tillverkning10822

Kakel, butikshandel47521

Kakel, partihandel46731

Kakel, tillverkning23310

Kakelbeklädnader43330

Kakelsättning43330

Kakelugnar, ej elektriska, för hushållsbruk, partihandel46499

Kakelugnsmakare, murning43999

Kakor, färska, tillverkning10710

Kakor, konserverade, tillverkning10722

Kakor, matbröd, munkar, torghandel och 

marknadshandel

47810

Kakor, partihandel46360

Kakor, småkakor, bakverk, internethandel, webbutik till 

hushåll och privatpersoner

47919

Kakor, småkakor, butikshandel47241

Kalandrar, partihandel46699

Kalandrar, tillverkning28290

Kalendrar, tryckning18122

Kalibrering, ett mätdon jämförs med en känd normal 

och är en uppmätning av hur rätt eller fel mätdonets 

värde är vid en viss tidpunkt och under vissa 

specificerade betingelser

71200

Kaligödselmedel, tillverkning20150

Kalisuper, partihandel46750

Kalisuper, tillverkning20150

Kaliumnitrater, tillverkning20150

Kaliumnitriter, tillverkning20150

Kalk, partihandel46750

Kalk, tillverkning23520

Kalkerväv, tillverkning13960

Kalkkväve, partihandel46750

Kalkkväve, tillverkning20150

Kalkning av sjöar, skog m.m., uppdrag02409

Kalkoner, uppfödning, ej för äggproduktion01472

Kalkoner, uppfödning, för äggproduktion (för försäljning)01471

Kalksten, brytning och utvinning08110

Kalkylatorer, elektroniska eller icke-elektroniska, ej 

egentillverkade, reparation

33120

Kalkylatorer, tillverkning28230

Kalkylmaskiner, partihandel46660

Kalkylmaskiner, tillverkning28230

Kallbadhus, drift av93119

Kalligrafi, fristående verksamhet90030

Kallkatodrör, tillverkning26110

Kallvalsade platta (smala) produkter i rullar eller 

längder, tillverkning

24320

Kallvalsade platta produkter av rostfritt stål, tillverkning24320

Kalsonger, tillverkning14140

Kalvar, uppfödning01420



SNI2007 Uppslagstext sid 83UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Kameral rådgivning, uppdrag69201

Kameral uppdragsverksamhet69201

Kameror och fotografiska artiklar (ej videokameror), 

butikshandel

47782

Kameror och fotografiska artiklar, partihandel46435

Kameror, digitala, tillverkning26700

Kameror, fotokameror, (ej digitala), tillverkning26700

Kameror, fotokameror, för hushåll bruk och personligt 

bruk, reparation (ej videokameror)

95290

Kameror, fotokameror, för professionellt bruk, 

reparation av egentillverkade

26700

Kameror, fotokameror, för professionellt bruk, 

reparation av ej egentillverkade

33130

Kameror, televisionskameror, reparation95120

Kameror, televisionskameror, tillverkning26300

Kamgarnsvävnader, tillverkning13200

Kaminer (ej elektriska), butikshandel47593

Kaminer, ej elektriska, för hushållsbruk, partihandel46499

Kaminer, elektriska, hushålls, partihandel46431

Kaminer, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Kaminer, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Kammar och hårspännen, gummi, tillverkning22190

Kammar och hårspännen, metall, tillverkning25999

Kammar och hårspännen, partihandel46499

Kammar och hårspännen, plast, tillverkning22290

Kammar och hårspännen, trä, tillverkning16292

Kammarkörer90010

Kammarorkestrar90010

Kampsportklubbar93120

Kamratföreningar (ej idrott)94990

Kanaler för bevattning, anläggning av42210

Kanaler för transport, anläggning av42910

Kanaler, drivande av52220

Kanderad, frukt, bär, nötter m.m., tillverkning10821

Kaniner, partihandel46230

Kaniner, uppfödning för köttproduktion01499

Kaniner, uppfödning och skötsel av tamkaniner (ej för 

köttproduktion)

01492

Kaninslakt10111

Kannor, plastkannor, tillverkning (ej köksartiklar)22220

Kannor, plastkannor, tillverkning (köksartiklar)22290

Kanoner, partihandel46699

Kanoner, tillverkning25400

Kanonsikten, tillverkning26700

Kanoter, kajaker, kanadensare, butikshandel47643

Kanoter, kajaker, kanadensare, partihandel46491

Kanoter, kajaker, kanadensare, uthyrning, till hushåll 

och privatpersoner

77210

Kanoter, kanadensare, tillverkning30120

Kanotföreningar93120

Kanotklubbar93120

Kansli, landstingets84123

Kantorverksamhet94910

Kantpressare, för metallbearbetning, tillverkning28410

Kantsten, partihandel46731

Kantsten, tillverkning23701

Kanvasduk, tillverkning13960

Kanyler, tillverkning32501

Kaolin, brytning och utvinning08120

Kapell, bil, båt plastduk, tillverkning22290

Kapell, bil, båt, plastbelagd väv av syntetfibrer, 

reparation av egentillverkade

13922

Kapell, bil, båt, plastbelagd väv av syntetfibrer, 

reparation av ej egentillverkade

33190

Kapell, bil, båt, plastbelagd väv av syntetfibrer, 

tillverkning

13922

Kapell, bil, båt, plastduk, reparation av egentillverkade22290

Kapell, bil, båt, plastduk, reparation av ej 

egentillverkade

33190

Kapell, bil, båt, tyg, reparation av egentillverkade13922

Kapell, bil, båt, tyg, reparation av ej egentillverkade33190

Kapell, bil, båt, tyg, tillverkning13922

Kapellmästare, musik, fristående90010

Kapitalförvaltning, eget, ej fastigheter (ej under tillsyn 

av Finansinspektionen)

64993

Kapitalförvaltning, finansiell, för annans räkning (ej 

fondförvaltning)

66190

Kapmaskiner, för gummi, (ej för hårdgummi), 

tillverkning

28960

Kapmaskiner, för plast, (ej för hårdplast), tillverkning28960

Kapning, vid skogsavverkning02200

Kapplöpningsbanor93114

Kappor, ej av päls, butikshandel47713

Kappor, partihandel46420

Kappor, tillverkning14130

Kapsyler, för industriellt bruk, partihandel46762

Kapsyler, metallkapsyler, tillverkning25920

Kapsyler, plastkapsyler, för industriellt bruk, 

partihandel

46762

Kapsyler, plastkapsyler, tillverkning22220

Kapsyleringsmaskiner, kapsyleringsapparater, 

tillverkning

28290

Kar, metall (rymd mer än 300 liter), tillverkning25290

Kar, plastkar, med en rymd av mer än 300 liter, 

tillverkning

22230

Kar, trä, tillverkning16240

Karameller, partihandel46360

Karameller, tillverkning10821

Karantänsstation för djur75000

Karaokeutrustning, uthyrning77390

Karateklubbar93120

Karbamid, tillverkning20150

Karbider, partihandel46750

Karbider, tillverkning20130

Karbonpapper, färdigt att användas, tillverkning17230

Karbonpapper, i rullar eller stora ark, tillverkning17129

Karbonpapper, partihandel46492

Kardgarnsvävnader, tillverkning13200

Karokemaskiner, tillverkning26400

Karosser, till motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Karosseridelar o karosseritillbehör, motorfordon, 

tillverkning

29320

Karosserier, motorfordon, tillverkning29200

Karosserier, rälsfordon, tillverkning30200



SNI2007 Uppslagstext sid 84UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Karosserireparationer, bilar och bussar45202

Kartografi, kartframställning71129

Kartong, ej wellpapp, tillverkning17219

Kartonger, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Kartonger, wellpappkartonger, tillverkning17211

Kartor, butikshandel47610

Kartor, framställning71129

Kartor, partihandel46499

Kartor, tryckning18122

Kartor, tryckta och elektroniska, utgivning58110

Kartritning71129

Karuseller, gungor och annan utrustning för lekparker 

och trädgårdar, partihandel

46491

Karuseller, gungor och annan utrustning för lekparker 

och trädgårdar, tillverkning

32300

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för 

nöjesfält, partihandel

46699

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för 

nöjesfält, tillverkning

28990

Karusellrörelser93210

Kasein, partihandel46330

Kasein, tillverkning10519

Kaseinater (salter), tillverkning20140

Kasinoverksamhet92000

Kassaapparater, partihandel46660

Kassaapparater, reparation33120

Kassaapparater, tillverkning28230

Kassadiskar, fast monterade, tillverkning31012

Kassadiskar, partihandel46731

Kassakistor, metall, tillverkning25999

Kassakontrollapparater, partihandel46660

Kassakontrollapparater, tillverkning28230

Kassaskåp, egentillverkade, reparation och underhåll 

av

25999

Kassaskåp, ej egentillverkade, reparation och 

underhåll av

33110

Kassaskåp, för företag t.ex. banker, kontor, butiker, 

hotell m.fl., provisionshandel till företag

46141

Kassaskåp, för hushållsbruk, partihandel46499

Kassaskåp, för hushållsbruk, provisionshandel till 

företag

46150

Kassaskåp, till företag t.ex. banker, kontor, hotell, 

butiker m.fl. partihandel

46699

Kassaskåp, tillverkning25999

Kassaskåp, uthyrning77330

Kassettdäck, butikshandel47430

Kassettdäck, partihandel46432

Kassettdäck, tillverkning26400

Kassettinspelning och utgivning (ej tidningar och 

böcker, andra än musikböcker)

59200

Kassettljudband, butikshandel47630

Kassettljudband, inspelade, partihandel (även 

internethandel till företag)

46433

Kassettljudband, inspelning och utgivning (ej tidningar 

och böcker, andra än musikböcker)

59200

Kassettljudband, oinspelade, partihandel46521

Kassettljudband, oinspelade, tillverkning26800

Kassuner, partihandel46699

Kassuner, tillverkning30110

Kastruller, butikshandel47593

Kastruller, metall, partihandel46499

Kastruller, partihandel46499

Kastruller, tillverkning (även av rostfritt stål)25999

Kataloger, tryckning18122

Katalysatorer, industriellt bruk, tillverkning20590

Katalysatorer, partihandel46750

Katedrar, partihandel46470

Katedrar, tillverkning31090

Katetrar, för medicinskt bruk, tillverkning32501

Katgut, ej steril, partihandel46499

Katgut, steril, partihandel46460

Katgut, tillverkning21200

Katodstrålerör, tillverkning26110

Katter, uppfödning01492

Kattklubbar94990

Kattmassage96090

Kattmat, butikshandel47762

Kattmat, framställning10920

Kattmat, partihandel (även internethandel till företag)46380

Kattpensionat96090

Kattsand, kristallsand, tillverkning23999

Kattsand, partihandel46499

Kattsand, specialgrus, tillverkning23999

Kattströ, bentonit, tillverkning23999

Kattströ, kristallsand, tillverkning23999

Kattströ, pappersavfall, tillverkning17290

Kattströ, pappersmassa, tillverkning17290

Kattströ, partihandel46499

Kattströ, specialgrus, tillverkning23999

Kattströ, träbaserat, tillverkning16292

Kavajer, damkavajer och flickkavajer, tillverkning14130

Kavajer, herrkavajer och pojkkavajer, tillverkning14130

Kaviar, partihandel46380

Kaviar, tillverkning10200

Kebab, hel rulle, industriell tillverkning (ej verksamhet i 

gatukök, på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10130

Kedjor, tillverkning (ej kraftöverföringskedjor eller 

sågkedjor)

25930

Kemikalier, organiska, tillverkning20140

Kemikalier, partihandel (även internethandel till företag)46750

Kemikonsultverksamhet71122

Kemisk tekniska produkter, industrikemikalier, 

partihandel

46750

Kemisk tekniska produkter, kosmetika, partihandel 

(även internethandel till företag)

46450

Kemisk tekniska produkter, rengöringsmedel, 

partihandel (ej för kroppsvård)

46440

Kemiska analyser, ej sjukvård71200

Kemiska grundämnen, partihandel46750

Kemiska grundämnen, tillverkning20130

Kemiska mineraler, brytning08910

Kemiska preparat, fotografiskt bruk, tillverkning20590

Kemiska produkter, jordbruket, partihandel46750

Kemiska råvaror, brytning08910

Kemiska råvaror, partihandel46750
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Kemiteknisk konsultverksamhet71122

Kemtvätterier96012

Kennel01492

Kepsar, partihandel46420

Kepsar, tillverkning14190

Keramiker, konstnärsverksamhet90030

Keramikgods, hushållsartiklar, tillverkning23410

Keramikgods, isolatorer, tillverkning23430

Keramikgods, prydnadsföremål, tillverkning23410

Keramikgods, sanitetsartiklar, tillverkning23420

Keramiska golvplattor, ej eldfasta, tillverkning23310

Keramiska produkter, byggnadsmaterial, partihandel46731

Keramiska produkter, för prydnad, partihandel46440

Keramiska produkter, hushålls, partihandel46440

Keramiska, väggplattor, ej eldfasta, tillverkning23310

Ketchup, partihandel46380

Ketchup, tillverkning10840

Kex och wafers, partihandel46360

Kex och wafers, tillverkning10722

Kikare, butikshandel47781

Kikare, partihandel46435

Kikare, tillverkning26700

Kikarsikten, tillverkning26700

Kimrök, partihandel46750

Kimrök, tillverkning20130

Kinesiologi86909

Kioskhandel i huvudsak gatukök56100

Kioskhandel i huvudsak godis (godiskiosk)47242

Kioskhandel i huvudsak handel med tidningar47621

Kioskhandel i huvudsak spel92000

Kioskhandel i huvudsak tobak47260

Kioskhandel, ambulerande husvagn47993

Kiropraktorverksamhet, människor86905

Kirurgdukar, tillverkning32501

Kirurgi, dental, människor86230

Kirurgisk verksamhet, människor (ej dental kirurgi), ej 

på sjukhus

86222

Kirurgisk verksamhet, människor (ej dental kirurgi), på 

sjukhus

86102

Kirurgkliniker, specialiserad sluten somatisk (kropps) 

sjukvård, på sjukhus

86102

Kitt, partihandel46750

Kitt, tillverkning20300

Kjolar, butikshandel47713

Kjolar, partihandel46420

Kjolar, tillverkning14130

Klackar, gummi, tillverkning22190

Klackar, läder, tillverkning15200

Klackar, partihandel46420

Klackar, plastklackar, tillverkning22290

Klackar, trä, tillverkning16292

Klackning, (klackbar), medan du väntar service95230

Klagomålshantering, callcenter82200

Klangmassage96040

Klaviaturinstrument, tillverkning32200

Kli, tillverkning10612

Klichéer, tillverkning18130

Klichétillverkningsmaskiner, partihandel46699

Klichétillverkningsmaskiner, tillverkning28990

Klinkerbeklädnader43330

Klinkerläggning43330

Klinkers, butikshandel47521

Klinkers, cement, tillverkning23510

Klinkers, keramiska, ej eldfasta, tillverkning23310

Klinkers, partihandel46731

Klinkers, provisionshandel till företag46130

Klippning av häckar och träd i parker, privata 

trädgårdar o.l., på uppdrag

81300

Klippning, vägren81290

Klippverktyg, tillverkning25710

Klister, asfaltbaserat, tillverkning23999

Klister, beredda, tillverkning20520

Klister, ej skolklister eller kontorsklister, partihandel46750

Klister, skolklister och kontorsklister, butikshandel47523

Kloakledningsarbeten42210

Klockarmband, ej metall, tillverkning15120

Klockarmband, oädel metall, tillverkning32130

Klockarmband, ädla metaller, tillverkning32120

Klockor, butikshandel47771

Klockor, partihandel46480

Klockor, reparation95250

Klockor, urtillverkning, tillverkning26520

Klor, partihandel46750

Klor, tillverkning20130

Klorater, partihandel46750

Klorater, tillverkning20130

Klorväten, partihandel46750

Klorväten, tillverkning20130

Klosterverksamhet94910

Klottersanering81290

Klubbor, för sport, tillverkning32300

Kläckerier för värpkycklingar01471

Kläddesignverksamhet74101

Kläder (ej strumpor, koftor, tröjor) av egentillverkad 

trikå, tillverkning

13910

Kläder av Läder eller konstläder, blandat herrkläder, 

damkläder och barnkläder, butikshandel

47711

Kläder av Läder eller konstläder, damkläder, 

butikshandel

47713

Kläder av Läder eller konstläder, herrkläder, 

butikshandel

47712

Kläder av läder/konstläder, ej motorcykelställ, 

partihandel

46420

Kläder, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Kläder, barnkläder, butikshandel (ej av päls eller 

badkläder och träningsdräkter av trikå)

47714

Kläder, blandat barnkläder, damkläder, herrkläder, 

butikshandel (ej kläder av päls eller badkläder eller 

träningsdräkter av trikå)

47711

Kläder, dam, butikshandel (ej av päls eller badkläder, 

och träningsdräkter av trikå)

47713

Kläder, färgning, ej av egentillverkade, ej i samband 

med tvätteriverksamhet

13300

Kläder, försäljning i butik (klädbutik) med damkläder, 

herrkläder och barnkläder, blandat (ej kläder av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47711
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Kläder, försäljning, barnkläder, butikshandel (ej av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47714

Kläder, försäljning, dam, butikshandel (ej av päls eller 

badkläder, och träningsdräkter av trikå)

47713

Kläder, försäljning, herr, butikshandel (ej av päls eller 

badkläder och träningsdräkter av trikå)

47712

Kläder, försäljning, partihandel46420

Kläder, försäljning, provisionshandel, till företag46160

Kläder, gummikläder, klistrade ej sydda, tillverkning22190

Kläder, gångkläder, av egentillverkad trikå, tillverkning13910

Kläder, hemförsäljning, ej provisionshandel (hemparty, 

homeparty)

47993

Kläder, hemförsäljning, provisionshandel (hemparty, 

homeparty)

47991

Kläder, internethandel till hushåll och privatpersoner, 

andra än träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och 

badbyxor av trikå

47912

Kläder, läder eller konstläder, tillverkning14110

Kläder, papperskläder, tillbehör, tillverkning17220

Kläder, plastimpregnerade, partihandel46420

Kläder, plastimpregnerade, tillverkning14120

Kläder, plastkläder, klistrade eller svetsade, tillverkning22290

Kläder, postorderhandel till hushåll och privatpersoner47912

Kläder, provisionshandel till företag46160

Kläder, päls, butikshandel (klädbutik)47715

Kläder, reparation, ej i samband med tvätt95290

Kläder, reparation, i samband med konsumenttvätt96012

Kläder, reparation, i samband med, industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Kläder, textil, babykläder, baddräkter, 

träningsoveraller, tillverkning

14190

Kläder, textil, blusar, skjortor för kvinnor och flickor, 

tillverkning

14140

Kläder, textil, bysthållare, korsetter, gördlar, 

tillverkning

14140

Kläder, textil, kappor, dräkter, klänningar, byxor och 

andra gångkläder och ytterkläder, för kvinnor, 

tillverkning

14130

Kläder, textil, kostymer, kavajer, jackor, byxor och 

andra gångkläder och ytterkläder, för män och pojkar, 

tillverkning

14130

Kläder, textil, skjortor, kalsonger, morgonrockar o.l. för 

män eller pojkar, tillverkning

14140

Kläder, uthyrning till hushåll77290

Kläder, ytterkläder, av egentillverkad trikå, tillverkning13910

Klädesförsäljning, provisionshandel till företag46160

Klädförsäljning i butik (klädbutik) barnkläder (ej av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47714

Klädförsäljning i butik (klädbutik) damkläder (ej av päls 

eller badkläder, och träningsdräkter av trikå)

47713

Klädförsäljning i butik (klädbutik) herrkläder (ej av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47712

Klädförsäljning i butik (klädbutik) med damkläder, 

herrkläder och barnkläder, blandat (ej kläder av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47711

Klädförsäljning, internethandel, detaljhandel, 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner, andra än 

träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor 

av trikå

47912

Klädförsäljning, partihandel46420

Klädhängare (galgar), partihandel46499

Klädhängare, (galgar), metall, tillverkning25999

Klädhängare, (galgar), trä, tillverkning16292

Klädhängare, pappersklädhängare, pappersgalgar, 

tillverkning

17290

Klädhängare, plastklädhängare, plastgalgar, 

tillverkning

22290

Klädinsamling, tjänster i samband med internationella 

katastrofer och flyktingkatastrofer

88994

Klädnypor, partihandel46499

Klädnypor, plastklädnypor, tillverkning22290

Klädnypor, träklädnypor, tillverkning16292

Kläduthyrning, till hushåll77290

Klänningar, butikshandel47713

Klänningar, partihandel46420

Klänningar, tillverkning14130

Klätterklubbar93120

Klätterutrustning för sport och fritid, butikshandel47641

Klätterutrustning för sport och fritid, internethandel 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47915

Klätterutrustning för sport och fritid, postorderhandel till 

hushåll och privatpersoner

47915

Klätterutrustningar för sport och fritid, partihandel46491

Klättervägg, drift av93290

Klättringsguidning93199

Klättringskurser85510

Klövvård01620

Knappar, partihandel46410

Knappar, tillverkning32990

Knappnålar, partihandel46410

Knappnålar, tillverkning25930

Knivar för jakt och fiske, partihandel46699

Knivar, bestick, handverktyg, ej utbytbara, oädel 

metall, tillverkning

25710

Knivar, papper, plast och trä, partihandel46499

Knivar, slipning25620

Knivar, utbytbara, för handverktyg, tillverkning25730

Knivar, utbytbara, till verktygsmaskiner, tillverkning25730

Knivslipare, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Knäckebröd, partihandel46360

Knäckebröd, tillverkning10721

Knäppen och spännen, oädel metall, tillverkning25999

Knäppen och spännen, ädla metaller, tillverkning32120

Knäppen, metall, tillverkning25999

Knäppen, partihandel46410

Kodlås, reparation43210

Kodlås, tillverkning25720

Kodläsare, tillverkning26200

Koffertar, butikshandel47722

Koffertar, partihandel46499

Koffertar, tillverkning15120

Koftor, trikå, tillverkning14390

Kognitiv beteendeterapi (KBT)86909
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Kokböcker, butikshandel47610

Kokböcker, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, 

på Internet (internethandel, webbutik)

47913

Kokböcker, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Kokböcker, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47913

Kokböcker, utgivning58110

Kokill, framställning24100

Kokill, partihandel46741

Kokkärl, metall, partihandel46499

Kokkärl, metall, tillverkning25999

Kokning, bär, frukt och grönsaker10390

Kokontroll01620

Kokosbollar och chokladbollar, butikshandel47242

Kokosbollar och chokladbollar, detaljhandel i vanligen 

flyttbart stånd antingen längs en allmän väg eller på 

fast marknadsplats

47810

Kokosbollar och chokladbollar, internethandel 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Kokosbollar och chokladbollar, partihandel46360

Kokosoljor, partihandel46330

Kokosoljor, rå, tillverkning10410

Kokplattor, hushålls, elektriska, reparation, installation 

och service, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Kokplattor, hushålls, tillverkning27510

Kokplattor, partihandel46431

Koks, partihandel46710

Koks, tillverkning19100

Koksugnar, drift av19100

Kol, aktiverat, tillverkning20590

Kol, butikshandel47789

Kol, partihandel46710

Kola, partihandel46360

Kola, tillverkning10821

Kolartiklar, för el-ändamål, tillverkning27900

Kolbriketter, partihandel46710

Kolbrytning, stenkol05100

Koldioxid, framställning20110

Kolelektroder, tillverkning27900

Kolgrillar, ej elektriska, butikshandel47593

Kolgrillar, ej elektriska, partihandel46499

Kolgrillar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Kollektionsarkiv91012

Kolning20140

Koloniträdgårdar, ekonomisk förening68209

Kolsyra, framställning20110

Kolsyra, partihandel46750

Kolvar, glaskolvar, tillverkning23190

Kolväte, partihandel46750

Kolväten, tillverkning20140

Kombinerade kontorstjänster, på uppdrag82110

Kommentatorer, fristående90010

Kommissionärer (spelombud) för tipstjänst och 

penninglotteriet

92000

Kommunal förvaltning84111

Kommunal vuxenutbildning (komvux och särvux) på 

grundskolenivå och gymnasienivå

85312

Kommunaltjänstemannaförbund94200

Kommunhälsan, med läkare86212

Kommunikationsradio, butikshandel47420

Kommunikationsradio, partihandel46522

Kommunikationsradio, provisionshandel till företag46141

Kommunikationsradio, tillverkning26300

Kompasser, partihandel46691

Kompasser, tillverkning26510

Komponera, fristående verksamhet90030

Komponering, fristående verksamhet90030

Kompositörsverksamhet, fristående90030

Komposteringsapparater, manuella, metall, tillverkning25290

Komposteringsapparater, maskinella, tillverkning28990

Kompressorer, egentillverkade, reparation (ej 

hydrauliska)

28130

Kompressorer, egentillverkade, service, (ej 

hydrauliska)

28130

Kompressorer, ej egentillverkade, reparation33120

Kompressorer, ej egentillverkade, service33120

Kompressorer, hydrauliska, tillverkning28120

Kompressorer, partihandel46699

Kompressorer, tillverkning (ej hydrauliska)28130

Kompressoroljor, partihandel46710

Kompressoroljor, provisionshandel till företag46120

Kompressoroljor, tillverkning19200

Komvux85312

Koncentrat, juicer och saft, tillverkning10320

Kondensatorer, elektriska, tillverkning27900

Kondensatorer, elektroniska, tillverkning26110

Kondensatorer, partihandel46699

Kondensering av gas för transportändamål, i anslutning 

till landtransport

52219

Konditoriserveringar56100

Konditorivaror, färska, tillverkning10710

Konditorivaror, kaffebröd, butikshandel47241

Konditorivaror, kaffebröd, partihandel46360

Konditorivaror, konserverade, tillverkning10722

Kondomer, mjukgummi, tillverkning22190

Kondomer, partihandel46460

Konfektion, barnkonfektion, butikshandel (ej av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47714

Konfektion, blandat barnkläder, damkläder, herrkläder, 

butikshandel (ej kläder av päls eller badkläder och 

träningsdräkter av trikå)

47711

Konfektion, damkonfektion, butikshandel (ej av päls 

eller badkläder, och träningsdräkter av trikå)

47713

Konfektion, herrkonfektion, butikshandel (ej av päls 

eller badkläder och träningsdräkter av trikå)

47712

Konfektion, partihandel46420

Konfektion, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47912

Konfektyr, godis, karameller, detaljhandel i vanligen 

flyttbart stånd antingen längs en allmän väg eller på 

fast marknadsplats.

47810

Konfektyr, godis, karameller, naturgodis, torghandel 

och marknadshandel

47810

Konfektyrindustrimaskiner, partihandel46699

Konfektyrindustrimaskiner, tillverkning28930
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Konfektyrvaror, brun choklad, tillverkning10822

Konfektyrvaror, butikshandel47242

Konfektyrvaror, partihandel46360

Konfektyrvaror, provisionshandel till företag46170

Konfektyrvaror, vit choklad, tillverkning10821

Konferencier, fristående90010

Konferensanläggningar, ej dagkonferenser, drift av55102

Konferenser, administration av82300

Konferensverksamhet, dagkonferenser82300

Kongressverksamhet, arrangör av82300

Konkurrensverket84112

Konkurrentanalyser73200

Konkurslager, blandat sortiment utan särskild 

specialisering, inköp och partihandel

46900

Konsertarrangörer90020

Konsertartister, fristående90010

Konsertföreställningar, produktion av90020

Konserthallar, drift av90040

Konsertproduktion90020

Konservatorarbete, djur32990

Konservatorsarbete papper90030

Konservatorsarbete, konst90030

Konservburkar, partihandel46762

Konservburkar, tillverkning25920

Konservering av konst90030

Konservering, bär, frukt, grönsaker och svamp10390

Konservering, fisk10200

Konservering, kött10130

Konservöppnare, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Konsoler för videospel, tillverkning26400

Konsoler, för videospel, butikshandel47410

Konsoler, för videospel, partihandel46510

Konst, butikshandel47783

Konst, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Konst, konservering90030

Konst, partihandel46499

Konst, postorderhandel till hushåll och privatpersoner47919

Konst, reparation av90030

Konst, uthyrning till företag77290

Konst, uthyrning till hushåll77290

Konstfiber, partihandel46769

Konstfiber, tillverkning20600

Konstfibrer utom glasfiber, provisionshandel46120

Konstfrämjandet94990

Konstföremål, antika, butikshandel47791

Konstföremål, konservatorsarbete90030

Konstföreningar94990

Konstgallerier, ej försäljning91020

Konstgallerier, om försäljning47783

Konstgjord hud, tillverkning32501

Konstgjord marmor av plast, tillverkning22230

Konstgjord sten av plast, tillverkning22230

Konstgjord sten, som statyer, basreliefer, högreliefer, 

vaser, krukor, urnor o.d., tillverkning (ej för 

byggändamål)

23690

Konstgjorda blommor (plast, siden, tyg m.m.) 

blomsterförsäljning, internethandel, webbutik, till 

hushåll och privatpersoner

47919

Konstgjorda blommor (plast, siden, tyg m.m.) 

blomsterförsäljning, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Konstgjorda blommor, ej plast, tillverkning32990

Konstgjorda blommor, partihandel46499

Konstgjorda textilstapelfibrer, beredda för spinning, 

partihandel

46769

Konstglas, butikshandel47593

Konstglas, inmontering av43342

Konstgräs, partihandel (ej installation)46731

Konsthall, om försäljning47783

Konsthantverksalster, butikshandel47789

Konsthantverksalster, partihandel46499

Konstkursverksamhet (ej kommunala eller statliga)85522

Konstläder, partihandel46240

Konstläder, tillverkning15110

Konstnär målning90030

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, 

brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form 

av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i 

liknande former eller förpackningar, butikshandel

47622

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, 

brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form 

av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i 

liknande former eller förpackningar, partihandel

46492

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, 

brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger i form 

av tabletter eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i 

liknande former eller förpackningar, tillverkning

20300

Konstnärsmaterial, partihandel46492

Konstnärspenslar, butikshandel47622

Konstnärsverksamhet90030

Konstruktion, kylanläggningar71124

Konstruktion, ljudisoleringar71124

Konstruktion, luftkonditioneringssystem71124

Konstruktion, sanitetsanläggningar och 

luftreningsanläggningar

71124

Konstsmide, konstnärsverksamhet90030

Konstsmide, tillverkning av diverse övriga metallvaror25999

Konstsmide, tillverkning av smycken, guldsmedsvaror 

och silversmedsvaror

32120

Konststiftelser94990

Konsttarmar, tillverkning22210

Konsttarmprodukter, rör, bygg, partihandel46731

Konstutställningar (ej försäljning)91020

Konstverk, bestyrkande av äkthet o.d.71200

Konstverk, provisionshandel till företag46180

Konståkning, professionella idrottsutövare93199

Konsulat, svenska, i utlandet84210

Konsulat, utländska i Sverige99000

Konsult HR, Human Resources, personalfrågor och 

ledarskapsfrågor (ej utbildning)

70220

Konsult i affärsstrategi70220

Konsult, effektivisering av företag70220
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Konsult, ledarskapsutveckling (ej 

utbildningsverksamhet)

70220

Konsult, mjukvaror, programvaror, kundspecifika62010

Konsult, råd, vägledning och operationellt stöd till 

företag inom PR och kommunikation

70210

Konsult, teambuilding inom företag70220

Konsultation i tekniska miljöfrågor71124

Konsultverksamhet avseende företags organisation, ej 

innebärande certifiering

70220

Konsultverksamhet avseende lanthushållning74900

Konsultverksamhet byggprojekt, anbudsgranskning71121

Konsultverksamhet etablering av företag74900

Konsultverksamhet fakturering69201

Konsultverksamhet teknisk miljövård71124

Konsultverksamhet, affärssystem (ekonomisystem 

och administrativa system)

70220

Konsultverksamhet, affärsutveckling70220

Konsultverksamhet, affärsutvecklingsutbildning85600

Konsultverksamhet, agronomers74900

Konsultverksamhet, allmänmedicinsk läkare, med 

behandlingsuppdrag inom primärvård, ej på sjukhus

86211

Konsultverksamhet, arbetsmiljökonsultverksamhet70220

Konsultverksamhet, arkiveringsfrågor74900

Konsultverksamhet, audiovisuella uppdrag74102

Konsultverksamhet, beteendevetenskap70220

Konsultverksamhet, brandsäkerhet, avseende 

byggnaders konstruktion

71121

Konsultverksamhet, byggprojektering (ej projekt 

tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik och 

VVS-teknik)

71121

Konsultverksamhet, byggprojektering tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik

71123

Konsultverksamhet, byggprojektering tillhörande 

anläggningsarbeten inom VVS-teknik

71124

Konsultverksamhet, chefsrekrytering78100

Konsultverksamhet, datasäkerhet62020

Konsultverksamhet, ekonomisystems70220

Konsultverksamhet, elektromekanik71122

Konsultverksamhet, elektronik71123

Konsultverksamhet, elteknik, anläggningsarbeten71123

Konsultverksamhet, elteknik, industriell automation 

och processteknik

71122

Konsultverksamhet, energiteknik71124

Konsultverksamhet, energiteknik, miljöteknik och 

VVS-teknik

71124

Konsultverksamhet, ergonomi (ospec)86905

Konsultverksamhet, friskvård, människor (ospec)96040

Konsultverksamhet, företagskonsultverksamhet70220

Konsultverksamhet, företagsutveckling70220

Konsultverksamhet, försäkring, ersättningsanspråk66210

Konsultverksamhet, försäkringsskydd66290

Konsultverksamhet, hotellkonsultverksamhet (ospec)74900

Konsultverksamhet, hydrografi71129

Konsultverksamhet, hydrologi71129

Konsultverksamhet, industriell automation och 

processteknik

71122

Konsultverksamhet, industriell processautomation71122

Konsultverksamhet, industriteknik71122

Konsultverksamhet, information70210

Konsultverksamhet, informationsverksamhet inom 

miljöområdet

74900

Konsultverksamhet, internationell handel70220

Konsultverksamhet, kemiteknik71122

Konsultverksamhet, kylteknik71124

Konsultverksamhet, lantbruksekonomi74900

Konsultverksamhet, ledarskapsfrågor (ej 

utbildningsverksamhet)

70220

Konsultverksamhet, ledarskapsutveckling (ej 

utbildningsverksamhet)

70220

Konsultverksamhet, limno71124

Konsultverksamhet, lönsamhetsutveckling70220

Konsultverksamhet, management ej för skogsbruk70220

Konsultverksamhet, management för skogsbruk02409

Konsultverksamhet, markprojektering71121

Konsultverksamhet, maskinteknik71122

Konsultverksamhet, maskinvara, datorer (ej 

producenter eller återförsäljare)

62020

Konsultverksamhet, mekanik71122

Konsultverksamhet, miljöbesparing (ej arbetsmiljö)74900

Konsultverksamhet, miljöcertifiering71200

Konsultverksamhet, miljökonsekvensbedömningar (ej 

arbetsmiljö)

74900

Konsultverksamhet, miljökonsekvensbeskrivningar (ej 

arbetsmiljö)

74900

Konsultverksamhet, miljöplanering (ej arbetsmiljö)74900

Konsultverksamhet, miljöredovisning (ej arbetsmiljö)74900

Konsultverksamhet, miljöriskanalyser (ej arbetsmiljö)74900

Konsultverksamhet, miljösäkerhetsrådgivning (ej 

teknisk eller arbetsmiljö)

74900

Konsultverksamhet, miljöteknik71124

Konsultverksamhet, miljöutredningar (ej tekniska eller 

arbetsmiljö)

74900

Konsultverksamhet, miljövårdsprocesser71124

Konsultverksamhet, organisation70220

Konsultverksamhet, organisationsutveckling70220

Konsultverksamhet, personalfrågor70220

Konsultverksamhet, personalutveckling70220

Konsultverksamhet, personlig utveckling70220

Konsultverksamhet, PR och kommunikation70210

Konsultverksamhet, projektering, bygg och 

anläggningsteknik (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik)

71121

Konsultverksamhet, projektering, elteknik inom 

industriell automation och processteknik

71122

Konsultverksamhet, projektering, elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Konsultverksamhet, projektering, energiteknik71124

Konsultverksamhet, projektering, industriteknik71122

Konsultverksamhet, projektering, miljöteknik71124

Konsultverksamhet, projektering, VVS teknik71124

Konsultverksamhet, projektering, övriga tekniska 

tjänster (ej bygg-, anläggnings-, industri-, el, energi-, 

miljö- eller VVS-teknik)

71129

Konsultverksamhet, psykologisk, (ej mottagning)70220

Konsultverksamhet, rationalisering70220

Konsultverksamhet, redovisning69201
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Konsultverksamhet, restaurang (ospec)74900

Konsultverksamhet, rådgivning inom miljöbalkens 

ansvarsområde

74900

Konsultverksamhet, skatterådgivning69203

Konsultverksamhet, sponsring74900

Konsultverksamhet, språkkonsult, skriver och redigerar 

texter, så innehållet blir tydligt och lättläst

82190

Konsultverksamhet, statistik74900

Konsultverksamhet, strategisk affärsplanering70220

Konsultverksamhet, styrutrustning och reglerutrustning 

för industriella processer

71122

Konsultverksamhet, styrutrustning och 

reglerutrustning, övrig

71123

Konsultverksamhet, säkerhet till företag och hushåll, ej 

datasäkerhet eller för transport av farligt gods

74900

Konsultverksamhet, tandvård, behandling för 

människor (ej tandhygienistverksamhet)

86230

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

byggteknik och anläggningsteknik (ej för projekt 

tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik och 

VVS-teknik)

71121

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

elteknik (ej av projekt tillhörande anläggningsarbeten 

inom elteknik)

71123

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

energiteknik

71124

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

industriteknik

71122

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

miljöteknik

71124

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

VVS-teknik

71124

Konsultverksamhet, teknisk dokumentation inom 

övriga tekniska tjänster (ej bygg-, anläggning-, 

industri-, el, energi-, miljö- eller VVS-teknik)

71129

Konsultverksamhet, teknisk miljösäkerhetsrådgivning71124

Konsultverksamhet, tekniska miljöutredningar71124

Konsultverksamhet, telekommunikationsutrustning 

inom elteknik

71123

Konsultverksamhet, telekommunikationsutrustning 

inom industriteknik

71122

Konsultverksamhet, uppbyggande av 

miljöledningssystem

74900

Konsultverksamhet, utredningar avseende barn och 

ungdomar

88991

Konsultverksamhet, utredningar avseende vuxna med 

missbruksproblem

88992

Konsultverksamhet, utredningar avseende vuxna- och 

familjeomsorgsärenden

88993

Konsultverksamhet, utveckling av projekt70220

Konsultverksamhet, utveckling av teknik för återvinning 

av miljöfarligt avfall

71124

Konsultverksamhet, VVS-teknik71124

Konsultverksamhet, övriga tekniska tjänster (ej bygg-, 

anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Konsum-butiker o.l.47112

Konsumentinformation, Konsumentverket84114

Konsumentorganisationer (ej statliga)94990

Konsumentprodukter, provisionshandel, detaljhandel47991

Konsumentrådgivning (ej Konsumentverket)88993

Konsumenttvätterier96012

Konsumentverket84114

Konsumentvägledning (ej Konsumentverket)88993

Kontaktförmedlingar96090

Kontaktlinser, butikshandel47781

Kontaktlinser, tillverkning32501

Kontokortsutgivande verksamhet64920

Kontorsartiklar, glas, tillverkning23130

Kontorsartiklar, plast, tillverkning22290

Kontorscontainrar, uthyrning77390

Kontorsdatorer, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Kontorsdatorer, partihandel46510

Kontorsfastigheter, förvaltning, ej uppdrag68203

Kontorsförbrukningsvaror, butikshandel47622

Kontorsförbrukningsvaror, partihandel (även 

internethandel till företag)

46492

Kontorshotell, uthyrning, ej uppdrag68203

Kontorsmaskiner ej datorer, reparation och service33120

Kontorsmaskiner, butikshandel, försäljning till hushåll 

och privatpersoner

47410

Kontorsmaskiner, ej datorer, partihandel46660

Kontorsmaterial, butikshandel47622

Kontorsmaterial, detaljhandel på Internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47913

Kontorsmaterial, partihandel46492

Kontorsmaterial, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47913

Kontorsmöbler, butikshandel (möbelaffärer, 

möbelbutiker, möbelhandel))

47592

Kontorsmöbler, partihandel (även internethandel till 

företag) möbelhandel

46650

Kontorsmöbler, uthyrning77330

Kontorsrationalisering, uppdrag70220

Kontorsservice, kontorstjänster (ej enbart 

telefonpassning), uppdrag

82110

Kontorstillbehör som musmattor, handlovsstöd, 

dokumenthållare, manuskripthållare, underarmsstöd, 

kabeldiken, partihandel

46660

Kontorsutrustning, ej datorutrustning eller 

kontorsmöbler, partihandel  (även internethandel till 

företag)

46660

Kontorsutrustning, provisionshandel till företag46142

Kontraktskassor94990

Kontraktsråd94990

Kontroll av värmesystem och ventilationssystem i 

samband med fastighetsservice på uppdrag (ej utförd 

av VVS företag)

81100

Kontroll, hissar, uppdrag71200

Kontroll, lyftanordningar, uppdrag71200

Kontroll, tryckkärl, uppdrag71200

Kontroll, vågar och andra mätinstrument, uppdrag71200

Kontrollbesiktning, bilar71200

Kontrollinstrument, tillverkning26510
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Kontrollverksamhet inom livsmedelshygien71200

Konvalescenthem för människor87100

Konvalescentsstall och rehabiliteringsstall för hästar 

där även skötsel av hästen ingår

01620

Konvertering av VHS band till DVD skiva18200

Konvertrar för kabel-TV, tillverkning26300

Konvertrar, tillverkning28910

Kooperativa hyresrättsföreningar68201

Kopiatorer, uthyrning77330

Kopiering av blindskrift18140

Kopiering och retuschering av fotografier samt andra 

fotografiska specialeffekter

74204

Kopiering, dvs. mångfaldigande av ett färdigt original, 

(ej sekreterarservice), på uppdrag

18122

Kopiering, film (rörlig film)18200

Kopiering, i samband med fotografisk process t ex via 

framkallat negativ

74204

Kopiering, kontorsservice82190

Kopiering, ljudband och kassetter18200

Kopieringsapparater, för kontor, med endast en 

funktion, partihandel

46660

Kopieringsapparater, med flera funktioner som används 

för att utföra två eller fler av följande funktioner: utskrift, 

skanning, kopiering, faxande, partihandel

46510

Kopieringsapparater, tillverkning28230

Kopieringsmaterial, foto, butikshandel47782

Kopieringspapper, ej fotopapper, partihandel46492

Kopieringsutrustning, butikshandel47782

Kopieringsutrustning, tillverkning28230

Kopieringsutrustningar för videokassetter, tillverkning26400

Koppar, brytning07290

Koppar, partihandel46720

Koppar, ur malm eller skrot, framställning24440

Kopparlegeringar, framställning24440

Kopparslagerier25610

Koppartråd, band, plåt, o.d., partihandel46720

Koppel till sällskapsdjur, (hundar, katter, m.fl.), 

butikshandel

47762

Koppel, sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., partihandel46499

Kopplingar, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Kopplingar, motorfordon, tillverkning29320

Kopplingsdosor, elkopplingsdosor, tillverkning27120

Kopplingsorgan, eldistributionsapparater och 

elkontrollapparater, tillverkning

27120

Kordväv, tillverkning13960

Koreografi, fristående verksamhet90030

Korgar, korgmakeriarbeten, partihandel46499

Korgar, tillverkning16293

Korgmakeriarbeten, butikshandel47593

Korgmakeriarbeten, tillverkning16293

Korgmöbler och flätade möbler, tillverkning31090

Kork, partihandel46731

Korkparkett, partihandel46731

Korkparkett, tillverkning16293

Korkplattor, tillverkning16293

Korkskruvar av plast, tillverkning22290

Korkvaror, tillverkning16293

Korpen på kommunal nivå93120

Korpidrottsförbund93199

Korrekturläsning, på uppdrag82190

Korrosionsmedel, tillverkning20590

Korrosionsskydd, kemiskt, partihandel46750

Korsetter, partihandel46420

Korsetter, tillverkning14140

Korskruvar av oädel metall, tillverkning25710

Korsordskonstruktion90030

Kort med inbyggda elektroniska integrerade kretsar 

("smart cards"), tillverkning

26120

Kort, otryckta, tillverkning17230

Kortläsare, tillverkning26200

Kortregister, lådor i papp, partihandel46492

Kortregisterlådor, papp, tillverkning17219

Korttidsboende för hemlösa, ej flyktingförläggningar87902

Korttidsboende/korttidsvård, äldre87301

Korttidsdaghem = deltidsgrupp (ej familjedaghem)85100

Korttidshem, omsorg, för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Korttidshem, omsorg, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Korttidshem, omsorg, för personer med 

utvecklingsstörning

87201

Korttidshem, äldre87301

Korttidstillsyn för barn över 12 år med 

funktionsnedsättning

88102

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för personer 

med funktionsnedsättning

88102

Korttidsvård för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Korttidsvård för personer med utvecklingsstörning87201

Korttidsvård, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Korund, konstgjord, tillverkning23999

Korund, naturlig, utvinning08990

Korund, partihandel46761

Korv, partihandel46320

Korv, tillverkning10130

Korv/hamburgare, butikshandel47220

Korvkiosker56100

Kosmetika (smink), provisionshandel till företag46180

Kosmetika (smink), tillverkning20420

Kosmetika, (smink), butikshandel47750

Kosmetika, (smink), partihandel46450

Kosmetisk kirurgi (plastikkirurgi), ej på sjukhus86222

Kosmetisk kirurgi (plastikkirurgi), på sjukhus86102

Kosmetiska preparat, butikshandel47750

Kosmetiska preparat, partihandel46450

Kosmetiska preparat, provisionshandel till företag46180

Kosmetiska preparat, tillverkning20420

Kosmetiska preparat, utveckling av72190

Kostrådgivning, dietistverksamhet86909

Kostrådgivning, utbildning och kursverksamhet85599

Kosttillskott (vitaminer, mineraler, aminosyror), 

butikshandel

47291
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Kosttillskott (vitaminer, mineraler, aminosyror), 

partihandel (även internethandel till företag)

46380

Kosttillskott (vitaminer, mineraler, aminosyror), 

tillverkning

10890

Kosttillskott, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Kosttillskott, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Kostutbildning (ej personalutbildning)85599

Kostymer, herrkostymer, butikshandel47712

Kostymer, partihandel46420

Kostymer, tillverkning14130

Kostymörverksamhet, fristående90020

Kottar, plockning02300

Kraftfoder, framställning10910

Kraftfoder, till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.), 

partihandel

46210

Kraftledningsarbeten42220

Kraftledningsgator, röjning02200

Kraftledningsstolpar, stål, tillverkning25110

Kraftledningsunderhåll42220

Kraftliner, partihandel46769

Kraftliner, tillverkning (ett slags papper)17123

Kraftpapp, i rullar eller ark, tillverkning17123

Kraftpapper, i rullar eller ark, tillverkning17123

Kraftpapper, partihandel46769

Kraftstationsbyggande42220

Kraftverksbyggande42220

Kraftvärmeverk35300

Kraftöverföringsutrustning, ej egentillverkad, (ej för 

motorfordon), installation, ej i samband med handel

33200

Kraftöverföringsutrustning, hydraulisk, egentillverkad, 

(ej för motorfordon), installation

28120

Kraftöverföringsutrustning, hydraulisk, egentillverkad, 

(ej för motorfordon), reparation

28120

Kraftöverföringsutrustning, hydraulisk, tillverkning28120

Kraftöverföringsutrustning, mekanisk, egentillverkad, 

(ej för motorfordon), installation

28150

Kraftöverföringsutrustning, mekanisk, egentillverkad, 

(ej för motorfordon), reparation

28150

Kraftöverföringsutrustning, mekanisk, tillverkning28150

Kragar, ospec, tillverkning14190

Kranar hydrauliska för lastning och lossning, 

reparation av egentillverkade

28220

Kranar hydrauliska för lastning och lossning, 

reparation av ej egentillverkade

33120

Kranar hydrauliska för lastning och lossning, 

tillverkning

28220

Kranar och ventiler, byggnadsmaterial, partihandel46742

Kranar och ventiler, metall eller plast, ej hydrauliska 

eller pneumatiska, eller för förbränningsmotorer, 

tillverkning

28140

Kranar, ej till bygg och anläggning, utan förare, 

uthyrning

77390

Kranar, lyftkranar, egentillverkade, reparation28220

Kranar, lyftkranar, ej egentillverkade, reparation33120

Kranar, lyftkranar, partihandel46699

Kranar, lyftkranar, provisionshandel till företag46141

Kranar, lyftkranar, tillverkning28220

Kranar, mobila, med förare, hamn, uthyrning52241

Kranar, till bygg och anläggning, utan förare, uthyrning77320

Kranar, VVS, partihandel46742

Kranbilar till bygg och anläggning, uthyrning utan 

förare

77320

Kranbilar, ej till bygg och anläggning, utan förare, 

uthyrning

77390

Kranbilar, hamn, uthyrning med förare52241

Kranbilar, partihandel och provisionshandel45191

Kranbilar, tillverkning29102

Kraniosakralterapi96040

Kranmontering på timmerbilar, ej på bilverkstad29200

Kransar av konstgjorda blommor och blomknoppar, 

butikshandel

47789

Kransar av konstgjorda blommor och blomknoppar, 

handel på internet till hushåll och privatpersoner 

(internethandel, webbutik)

47919

Kransar av konstgjorda blommor och blomknoppar, 

partihandel

46499

Kransar av konstgjorda blommor och blomknoppar, 

provisionshandel till företag

46180

Kransar av naturliga blommor och blomknoppar, 

tillverkning i samband med odling i växthus

01191

Kransar, av konstgjorda blommor, tillverkning32990

Kransar, keramiskt material, tillverkning23410

Kransbindning, på uppdrag (ej samband med odling 

eller handel med blommor)

82990

Kranskötsel i hamn52241

Kranvagnar, rälskranvagnar, tillverkning30200

Krattor, partihandel46741

Krattor, tillverkning25730

Kravatter och slipsar, partihandel46420

Kravatter och slipsar, tillverkning14190

Kreatursförsäkringsföreningar65120

Kreatursslakt (ej gårdsslakterier)10111

Kreatörsverksamhet, fristående (kläddesigners som 

inriktar sig på spektakulära kreationer med 

konstnärliga inslag)

90030

Kreditförsäkringar65120

Kreditkassor64920

Kreditupplysningar82910

Kreditvärdighet, undersökning av82910

Krematorieverksamhet, människor och djur96030

Kremering, av djur96030

Kretskort, partihandel46521

Kretskort, tillverkning26120

Krigsfartyg, byggande av30110

Kriminalvårdsanstalter84233

Krimskrams av papper, tillverkning17290

Krimskrams, internethandel till hushåll och 

privatpersoner (webbutik)

47919

Krimskrams, partihandel46499

Kristallglas, partihandel46440

Kristallkronor, butikshandel47594

Kristallkronor, tillverkning27400

Kristallterapi96090

Krita, brytning08110
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Krockkuddar, tillverkning29320

Krokar och andra kopplingsanordningar för rullande 

järnvägmaterial eller spårmaterial, tillverkning

30200

Krokar, oädel metall, tillverkning25999

Kromgarverier15110

Kromläder, partihandel46240

Kromläder, tillverkning15110

Kronofogdemyndigheten84113

Kronometrar, partihandel46480

Kronometrar, tillverkning26520

Kroppkakor industriell tillverkning  (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10310

Kroppsmålning96022

Kroppsterapi96040

Kroppsvård, verksamheter som främjar fysiskt 

välmående

96040

Krossgryn, tillverkning10611

Krossmaskiner, för sten, tillverkning28920

Krossning, rengöring, sortering, granulering, pelletering 

av rivningsavfall för att få returråvara, som kan 

användas för att framställa varor av t.ex. gips, gummi, 

metall, plast

38320

Krukjord, blandning20150

Krukjord, butikshandel47761

Krukjord, paketering20150

Krukjord, sortering20150

Krukmakerier23410

Krukor, torvkrukor, tillverkning23999

Krukväxter, butikshandel47761

Krukväxter, odling i växthus01191

Krukväxter, partihandel46220

Krustader, partihandel46380

Krustader, tillverkning10710

Krut, partihandel46750

Krut, tillverkning20510

Kryckor, tillverkning32501

Kryckor, uthyrning till hushåll77290

Kryddor, butikshandel47299

Kryddor, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Kryddor, partihandel46370

Kryddor, tillverkning10840

Kryddväxter, (kryddor), odling01280

Kryssfaner, lackering, fernissning, förgyllning, målning, 

sprutmålning, i samband med tillverkning av kryssfaner

16210

Kryssfaner, partihandel46731

Kryssfaner, tillverkning16210

Kryssningsfartyg, byggande av30110

Kräftdjursodling i saltvatten03210

Kräftdjursodling i sötvatten03220

Kräppapper, tillverkning17123

Krönikörsverksamhet, fristående90030

Kuddar, butikshandel47510

Kuddar, partihandel46410

Kuddar, tillverkning13922

Kugghjul, kuggväxlar, partihandel46699

Kugghjul, kuggväxlar, tillverkning28150

Kuggmotorer och skruvväxelmotorer, tillverkning27110

Kuggtransmissioner för kraftöverföring på bilar och 

bussar, installation, reparation och underhåll

45201

Kuggtransmissioner för kraftöverföring på motorcyklar 

och skotrar med hjul, installation, reparation och 

underhåll

45400

Kuggtransmissioner, tillverkning28150

Kuggväxelmotorer och skruvväxelmotorer, partihandel46699

Kullager och rullager, partihandel46699

Kullager, partihandel46699

Kullager, provisionshandel till företag46141

Kullager, tillverkning28150

Kulspetspennor, partihandel46492

Kulspetspennor, tillverkning32990

Kulturarbete, cirkusföreställningar90010

Kulturarbete, fristående författare90030

Kulturarbete, fristående musiker90010

Kulturarbete, fristående sånguppträdande90010

Kulturarbete, fristående teatergrupper90010

Kulturarbete, konstnärsverksamhet90030

Kulturföremål, vård av91030

Kulturföreningar som producerar teaterföreställningar, 

konserter, operaföreställningar, dansföreställningar 

samt andra scenframställningar

90010

Kulturföreningar, ospec94990

Kulturförvaltning, kommunal, övergripande verksamhet 

(ej av privata företag)

84125

Kulturgeografisk utbildning, vid universitet och 

högskola

85420

Kulturhus90040

Kulturkommittéer, övergripande verksamhet, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84125

Kulturminnesvård91030

Kulturnämnd kansli, övergripande verksamhet, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84125

Kundanpassa programvaror, mjukvaror, dvs. ändra och 

konfigurera en befintlig applikation så att den fungerar 

med kundens informationssystemmiljö

62010

Kundbokning telefonbokning, på uppdrag82200

Kundkorgar, metall, tillverkning25999

Kundkorgar, plastkundkorgar, tillverkning22290

Kundvagnar, varuvagnar, partihandel46699

Kundvagnar, varuvagnar, reparation av egentillverkade30990

Kundvagnar, varuvagnar, reparation av ej 

egentillverkade

33110

Kundvagnar, varuvagnar, tillverkning30990

Kupévärmare, tillverkning27510

Kupoler i betong, byggande av43999

Kuratorsverksamhet86909

Kurirverksamhet53202

Kurortsanstalt, vård87100

Kursanordnare, yrkesinriktad utbildning av 

arbetsmarknadsskäl

85591

Kursböcker, utgivning58110

Kurser i mindfulness85599

Kursgård = konferensanläggning55102

Kursverksamhet i scrapbooking85599
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Kursverksamhet, hobby (ej sportundervisning, 

konstundervisning eller musikundervisning)

85599

Kursverksamhet, personalutbildning85594

Kursverksamhet, som inte definieras av nivå, eller som 

personalutbildning

85599

Kuskar, professionella idrottsmän93199

Kustbevakning84240

Kustfiske, ej trål03119

Kustfiske, trål03111

Kustfiske, ål03119

Kustsjöfart, icke reguljär trafik, för gods50202

Kustsjöfart, reguljär trafik, för gods50201

Kuvert, partihandel46492

Kuvert, tillverkning17230

Kuverteringsmaskiner, tillverkning28230

Kuvertmaskiner, partihandel46660

Kuvertmaskiner, tillverkning28990

Kvalitetskontroll av fastigheter71200

Kvalitetskontroll, jordbruksprodukter01610

Kvalitetskontroll, varor, utom av jordbruksprodukter71200

Kvalitetssäkring av material, inklusive hårdvara71200

Kvalitetssäkring avseende datasystem (ej innebärande 

certifiering)

62020

Kvalitetssäkring avseende datasystem, innebärande 

certifiering (t.ex. ISO-standarder)

71200

Kvalitetssäkring avseende företags organisation, ej 

innebärande certifiering

70220

Kvalitetssäkring, innebärande certifiering (t.ex. 

ISO-standarder)

71200

Kvantterapi96040

Kvarnar för köksavfall, tillverkning27510

Kvarnindustrimaskiner, partihandel46699

Kvarnindustrimaskiner, tillverkning28930

Kvarnprodukter, partihandel46380

Kvarnstenar, tillverkning23910

Kvartersgårdar93290

Kvarts, brytning08990

Kvartsit, utvinning08990

Kvartslampor, partihandel46434

Kvartslampor, värmelampor, butikshandel47594

Kvartslampor/värmelampor, tillverkning27510

Kvastar, partihandel46499

Kvastar, tillverkning32910

Kvicksilver, partihandel46750

Kvicksilver, tillverkning20130

Kvinnoföreningar, ej politiska eller religiösa94990

Kvinnoföreningar, politiska94920

Kvinnoföreningar, religiösa94910

Kvinnohus87902

Kvinnojour88993

Kväve, framställning20110

Kväve, partihandel46750

Kvävegödselmedel, partihandel46750

Kvävegödselmedel, tillverkning20150

Kvävgas, framställning20110

Kvävgas, partihandel46750

Kycklingkött, produktion på gården01472

Kycklingsallad, industriell tillverkning (ej verksamhet 

på kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850

Kycklinguppfödning för slakt01472

KY-Kvalificerad yrkesutbildning, som inte ger 

behörighet till forskarutbildning på universitet och 

högskola

85410

Kyl och frys, industriellt bruk, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Kylaggregat och värmeaggregat, bilar, reparation45203

Kylanläggningar, ej för industriellt bruk, installation och 

service

43223

Kylanläggningar, hushålls, partihandel46431

Kylanläggningar, industriändamål, partihandel46699

Kylare, fartyg, partihandel46699

Kylare, fartyg, tillverkning28250

Kylare, industrimaskiner, partihandel46699

Kylare, industrimaskiner, tillverkning28250

Kylare, motorfordon, partihandel och provisionshandel 

(ej till motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45310

Kylare, motorfordon, tillverkning29320

Kylare, truckar, partihandel46699

Kyldiskar och frysdiskar i affärer, reparation, ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33120

Kyldiskar, utom för hushåll, tillverkning28250

Kylinstallationer, ej för industriellt bruk43223

Kyllagring i samband med butikshandel med bröd och 

konditorivaror

47241

Kyllagring i samband med butikshandel med fisk, 

skaldjur och blötdjur

47230

Kyllagring i samband med butikshandel med frukt och 

grönsaker

47210

Kyllagring i samband med butikshandel med kött och 

charkuterivaror

47220

Kyllagring i samband med icke specialiserad 

partihandel med livsmedel

46390

Kyllagring i samband med livsmedelshandel med brett 

sortiment

47112

Kyllagring i samband med partihandel med drycker46340

Kyllagring i samband med partihandel med fisk, 

skaldjur och blötdjur

46380

Kyllagring i samband med partihandel med färsk frukt 

och färska grönsaker

46310

Kyllagring i samband med partihandel med kött och 

köttvaror

46320

Kyllagring i samband med partihandel med 

mejeriprodukter

46330

Kyllagring i samband med varuhushandel och 

stormarknadshandel med livsmedel

47111

Kyllagring i samband med övrig specialiserad 

butikshandel med livsmedel, mejeriprodukter (ej 

glass), sylt, m.m.

47299

Kyllagring, ej i samband med annan verksamhet52100

Kyllagring, fisk i anslutning till infrysning av varan10200

Kyllagring, grönsaker efter infrysning av varan10390

Kyllagring, kött och chark i anslutning till infrysning av 

varan

10130
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Kylning, havsfisk, ej trålad03119

Kylning, havsfisk, trålad03111

Kylning, insjöfisk03120

Kylskåp och frysskåp, butikshandel47540

Kylskåp och frysskåp, hushålls, reparation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Kylskåp, hushålls, partihandel46431

Kylskåp, hushålls, tillverkning27510

Kylutrustning och frysutrustning, hushålls, partihandel46431

Kylutrustning och frysutrustning, hushålls, tillverkning27510

Kylutrustning och frysutrustning, utom för hushåll, 

egentillverkade, installation

28250

Kylutrustning och frysutrustning, utom för hushåll, 

egentillverkade, reparation

28250

Kylutrustning och frysutrustning, utom för hushåll, ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Kylutrustning och frysutrustning, utom för hushåll, 

tillverkning

28250

Kylutrustning, industri, partihandel46699

Kyrkogårdar och gravar, skötsel av 

kyrkogårdsförvaltning

94910

Kyrkogårdar och gravar, skötsel och underhåll, 

uppdrag

81300

Kyrkogårdstjänstemannaföreningar94200

Kyrkokommunal förvaltning94910

Kyrkomusikerföreningar90010

Kåsor, muggar och koppar, plast, tillverkning22290

Kägelresare, automatiska, bowling, installation av 

egentillverkade

28990

Kägelresare, automatiska, bowling, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Kägelresare, automatiska, bowling, underhåll och 

reparation av egentillverkade

28990

Kägelresare, automatiska, bowling, underhåll och 

reparation ej egentillverkade

33190

Kägelresare, bowling, tillverkning28990

Käppar och ridspön, butikshandel47641

Käppar, promenadkäppar, partihandel46420

Käppar, tillverkning32990

Kärl, för köksbruk eller bordsbruk, oädel metall, 

tillverkning

25999

Kärl, lättmetall, tillverkning25920

Kärl, tunnplåt, partihandel46762

Kärnkraftsservice, ej egentillverkade mekaniska 

pumpar etc.

33120

Kärnmjölk, partihandel46330

Kärnmjölk, tillverkning10519

Kärnreaktorer, tillverkning25300

Kätting, partihandel46741

Kättingar, tillverkning25930

Köksartiklar, ej elektriska, butikshandel47593

Köksartiklar, glas, keramik, porslin, partihandel46440

Köksartiklar, glas, tillverkning23130

Köksartiklar, metall, ej elektriska, ej bestick, 

tillverkning

25999

Köksartiklar, plast, tillverkning22290

Köksartiklar, trä, tillverkning16292

Köksbord, provisionshandel till företag46150

Köksinredningar, butikshandel47521

Köksinredningar, lös inredning, tillverkning31021

Köksinredningar, partihandel46731

Köksknivar, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Köksknivar, partihandel46499

Köksluckor, tillverkning31022

Köksrenovering, byggnadssnickeriverksamhet43320

Köksskåp, ej fast monterade, tillverkning31021

Kökssnickerier, inredning för fast montering, 

tillverkning

31022

Kökssnickerier, möbler, tillverkning31021

Kökssnickerier, partihandel46731

Köksstolar, tillverkning31021

Köksväxter, odling i växthus01134

Köksväxter, odling på friland01133

Köldmedelgaser, framställning20110

Köp och försäljning av nätkapacitet utan att 

tillhandahålla ytterligare tjänster

61900

Köpmannaföreningar94111

Körer90010

Körkortsutbildning med behörighet för bil, buss, lastbil 

och motorcykel, ej för yrkesmässig trafik

85530

Körkortsutbildning med behörighet för bil, buss, lastbil 

och motorcykel, för yrkesmässig trafik

85324

Körledarverksamhet, fristående90010

Körskoleundervisning, ej för yrkesmässig trafik85530

Körskoleundervisning, för yrkesmässig trafik85324

Körtlar, beredning av och tillverkning av extrakt från 

körtlar

21100

Körverksamhet90010

Kött, ätbara delar av vilda djur, tillvaratagande01700

Köttboskap, uppfödning01420

Köttextrakter, partihandel46320

Köttextrakter, tillverkning10890

Köttkonserver, partihandel46320

Köttkonserver, tillverkning10130

Köttkvarnar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Köttkvarnar, hushålls, elektriska, partihandel46431

Köttkvarnar, livsmedelsindustrin, partihandel46699

Köttkvarnar, livsmedelsindustrin, tillverkning28930

Köttmjöl, tillverkning10130

Köttpaté, industriell tillverkning10130

Köttprodukter, partihandel46320

Köttproduktion, uppfödning av får, getter och lamm01450

Köttproduktion, uppfödning av köttboskap01420

Köttproduktion, uppfödning av slaktkycklingar01472

Köttproduktion, uppfödning av slaktsvin01462

Köttrökerier10130

Köttsalterier10130

Köttvaror och charkuterivaror, butikshandel (köttaffär, 

köttbutik)

47220

Köttvaror, korv, kokt skinka, salami, puddingar, patéer 

etc., tillverkning

10130

Köttyxor, tillverkning25710
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Laboratorieanalyser, ej sjukvård71200

Laboratorieanalyser, sjukvård86901

Laboratorieartiklar av keramiskt material, partihandel46699

Laboratorieartiklar, hygieniska och farmaceutiska 

artiklar av glas, tillverkning

23190

Laboratorieartiklar, keramiskt material, tillverkning23440

Laboratorieglas, partihandel46460

Laboratorieglas, tillverkning23190

Laboratoriekemikalier, partihandel46750

Laboratoriemöbler, tillverkning31011

Laboratorieugnar, egentillverkade, installation (ej 

dentala laboratorieugnar)

28210

Laboratorieugnar, egentillverkade, reparation och 

service (ej dentala laboratorieugnar)

28210

Laboratorieugnar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel (ej dentala laboratorieugnar)

33200

Laboratorieugnar, ej egentillverkade, reparation och 

service (ej dentala laboratorieugnar)

33120

Laboratorieugnar, tillverkning (ej dentala 

laboratorieugnar)

28210

Laboratorieutrustning för foto eller kino, tillverkning26700

Laboratorieutrustning, för foto eller kino, partihandel46435

Laboratorievågar, tillverkning26510

Lack och lackfärger, för användning i och på 

byggnader och anläggningar, butikshandel

47523

Lack och lackfärger, tillverkning20300

Lackborttagningsmedel, beredda, tillverkning20300

Lacker och lackfärger, för användning i och på 

byggnader och anläggningar, partihandel

46731

Lacker, för användning i och på byggnader och 

anläggningar, butikshandel

47523

Lacker, partihandel46731

Lackering, apparater, på uppdrag25610

Lackering, bilar, nya, på uppdrag25610

Lackering, bussar nya, på uppdrag25610

Lackering, byggnader och anläggningar43341

Lackering, fernissning, förgyllning och målning av 

möbler i samband med nytillverkning

31090

Lackering, flygplan, helikoptrar, på uppdrag25610

Lackering, köksinredningar, fabriksmålning31090

Lackering, maskiner, på uppdrag25610

Lackering, metallvaror, på uppdrag (ej av fartyg eller 

begagnade bilar)

25610

Lackering, motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul45400

Lackering, målning (lego) av trälister16102

Lackering, möbler, begagnade, på uppdrag95240

Lackering, möbler, i samband med nytillverkningen31090

Lackering, möbler, på uppdrag, ej i samband med 

nytillverkning

31090

Lackering, plastvaror (ej möbler)22290

Lackering, rälsfordon, på uppdrag25610

Lackering, transportmedel, på uppdrag (ej av fartyg 

eller begagnade bilar)

25610

Lackläder, partihandel46240

Lackläder, tillverkning15110

Lacknafta, tillverkning20300

Laddare, mobiltelefoner, tillverkning27900

Laddning av batterier till bilar och bussar45203

Lager för regummeringsslitbanor för regummering av 

däck

22110

Lagerinredningssystem, lagerinredningsvaror, 

partihandel

46731

Lagerlokaler, uthyrning, ej uppdrag68203

Lagersäckar av vävd plast, för gödselmedel och 

kemikalier, reparation av egentillverkade

13960

Lagersäckar av vävd plast, för gödselmedel och 

kemikalier, reparation av ej egentillverkade

33190

Lagersäckar av vävd plast, för gödselmedel och 

kemikalier, tillverkning

13960

Lagerverksamhet, ej i samband med annan 

verksamhet

52100

Lagning och polerar bort reporna på optiska skivor så 

som CD, DVD Blu-Ray m.fl.

95290

Lagning och ändring av kläder95290

Lagring av gods och varor, ej i samband med annan 

verksamhet

52100

Lagring i frihamn52100

Lagring, kyl och frys, ej i samband med annan 

verksamhet

52100

Lakan, (färdigsydda), butikshandel47510

Lakan, av papper, papperslakan, partihandel46499

Lakan, papperslakan, tillverkning17220

Lakan, textil, partihandel46410

Lakan, textil, tillverkning13921

Lakan, väv, textil, butikshandel47510

Lakansväv, butikshandel47510

Lakrits, partihandel46360

Lakrits, tillverkning10821

Lakritsprovning93290

Lamellplattor, trä, partihandel46731

Lamellplattor, trä, tillverkning16210

Lamellträ, lackering, fernissning, förgyllning, målning, 

sprutmålning, i samband med tillverkning av lamellträ

16210

Lamellträ, partihandel46731

Lamellträ, tillverkning16210

Laminering, textillaminering, ej trikå13960

Laminering, trikå13910

Lammuppfödning01450

Lampor för hushåll partihandel46470

Lampor, butikshandel47594

Lampor, ej för hushåll eller fordon, partihandel46434

Lampor, motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul, 

handel med

45400

Lampor, motorfordon, detaljhandel (utom till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45320

Lampor, motorfordon, partihandel och provisionshandel 

(ej till motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45310

Lampor, tillverkning27400

Lampskärmar, av trä eller plast, partihandel46499

Lampskärmar, butikshandel47594

Lampskärmar, tillverkning32990

Landseglare, provisionshandel till företag46180

Landskapsarkitektverksamhet71110

Landstingskommunal förvaltning84123
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Lansar, tillverkning25710

Lantarbetarverksamhet, djurskötsel, näringsidkare utan 

anställda (uthyrning av sig själv som lantarbetare)

01620

Lantarbetarverksamhet, service till växtodling, 

näringsidkare utan anställda (uthyrning av sig själv 

som lantarbetare)

01610

Lantbrukarnas riksförbund LRF94111

Lantbruksarbeten, husdjursskötsel, på uppdrag01620

Lantbruksarbeten, växtodling, på uppdrag01610

Lantbruksgymnasium85321

Lantbrukshjälp på uppdrag, (ej djurskötsel)01610

Lantbrukshjälp på uppdrag, djurskötsel01620

Lantbrukskemiska jordanalyser71200

Lantbruksmaskiner, med förare, uthyrning01610

Lantbruksmässor, arrangör av82300

Lantbruksnämnd84132

Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling72190

Lanternor, partihandel46434

Lanternor, tillverkning27400

Lanthandel med brett sortiment47112

Lantmäteriverket84131

Lapplisor80100

Larm till hushåll, partihandel (ej till motorfordon)46431

Larm, byggnader till företag (ej hushållslarm), 

partihandel

46699

Larm, ej bil, tillverkning26300

Larm, el, ej egentillverkade, installation (ej bil eller 

kopplad till ett övervakningssystem)

43210

Larm, personlarm, detaljhandel (ej butik, ambulerande, 

torg, marknad, internet, provision)

47999

Larm, till bilar, (billarm) och specialfordon under 3,5 

ton, installation i samband med handel (utom till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45320

Larm, tjuvlarm till bilar och specialfordon under 3,5 ton, 

detaljhandel (utom till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45320

Larm, tjuvlarm, till motorcyklar, mopeder och skotrar 

med hjul, handel med

45400

Larmcentral för utryckningsfordon m.m., uppdrag80200

Larminstallation ej egentillverkade (ej på motorfordon 

eller kopplad till ett övervakningssystem)

43210

Lasarett, sluten, specialiserad psykiatrisk sjukvård86103

Lasarett, specialiserad sluten somatisk (kropps) 

sjukvård

86102

Laserbehandling, sluten sjukvård, på sjukhus86102

Laserbehandling, öppen sjukvård på sjukhus86221

Laserbehandling, öppen sjukvård, ej på sjukhus86222

Lasergame93290

Lasergravering, presentreklam18140

Lasrar, tillverkning, andra än laserdioder26700

Lastare, med skopa, tillverkning28920

Lastbilar, 3,5 ton eller större, utan förare, uthyrning 

och leasing

77120

Lastbilar, partihandel och provisionshandel45191

Lastbilar, reparation45201

Lastbilar, tillverkning29102

Lastbilsterminaler, (lokal), uthyrning, ej uppdrag68203

Lastbilstransporter av gods, på väg (ej distribution av 

vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och 

avfall)

49410

Lastbilstransporter och annan vägtransport av gods (ej 

distribution av vatten, ej flyttransporter, ej insamling av 

sopor och avfall)

49410

Lastbilstransporter, insamling av farligt avfall och sopor38120

Lastbilstransporter, insamling av icke- farligt avfall och 

sopor

38110

Lastbilsuthyrning, med förare (ej distribution av vatten, 

ej flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Lastfartyg, byggande av30110

Lastflak, partihandel och provisionshandel45310

Lastflak, tillverkning29320

Lastmaskiner, ej egentillverkade, reparation, ej i 

samband med uthyrning

33120

Lastmaskiner, partihandel46699

Lastmaskiner, utan skopa, tillverkning28220

Lastning med hamnkran, uppdrag52241

Lastning, gods, ej i hamn52249

Lastning, gods, hamn52241

Lastningsfirma, ospec, arbete ej i hamn52249

Lastningsfirma, ospec, arbete i hamn52241

Lastpallar, egentillverkade, reparation och underhåll16240

Lastpallar, ej egentillverkade, reparation och underhåll33190

Lastpallar, metall, tillverkning25999

Lastpallar, partihandel46762

Lastpallar, plast, tillverkning22220

Lastpallar, trä, tillverkning16240

Lastpallar, uthyrning och leasing77390

Lastpallstillverkning i metall25999

Lastpallstillverkning i trä16240

Lastsurrningar, tillverkning13940

Lastsäkringsutrustningar, fartyg, partihandel46699

Lastsäkringsutrustningar, fartyg, tillverkning28220

Lastvagnar, partihandel45191

Lastvagnar, reparation45201

Lastvagnsdelar, reservdelar och tillbehör, partihandel 

och provisionshandel, även internethandel (ej 

begagnade reservdelar från uttjänta bilar till 

yrkesanvändare

45310

Latrinhämtning37000

Laxrökning10200

Layout, uppdrag74102

Leasing av immateriell egendom (ej 

upphovsrättsskyddade verk t.ex. böcker, film, ljud, 

programvaror)

77400

Ledarhundar, uppfödning01492

Ledarhundförare, utbildning av85599

Ledarskapsutbildningar, personalutbildning85594

Ledarutvecklingsutbildningar, personalutbildning85594

LEDljus, butikshandel47594

LEDljus, partihandel46434

Ledning, isolerad för elöverföring, partihandel46731

Ledning, isolerad för elöverföring, tillverkning27320

Ledningar, strömställare och annan 

installationsutrustning för industriellt bruk, partihandel

46699
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Ledningar, strömställare och annan 

installationsutrustning för industriellt bruk, 

provisionshandel

46141

Ledningsrör, tegel, ej eldfasta, tillverkning23320

Ledsagarservice för person med funktionsnedsättning88102

Ledsagarservice för äldre88101

Ledstänger, partihandel46731

Ledstänger, trä, tillverkning16239

Legeringar, kromlegeringar, manganlegeringar, 

nickellegeringar, framställning

24450

Legymsallader, partihandel46380

Legymsallader, tillverkning10390

Lek och Lån, för barn88910

Lekautomater, med myntinkast, uthyrning77390

Leklada, för barn88910

Lekland, drift av93210

Lekmöbler, tillverkning31090

Lekotek för barn och ungdomar88910

Lekparksutrustningar, gungor, karuseller m.m., 

partihandel

46491

Leksaker (ej dataspel och tv-spel) postorderhandel till 

hushåll och privatpersoner

47919

Leksaker, (ej dataspel eller tv-spel), butikshandel 

(leksaksbutik)

47650

Leksaker, (ej dataspel och TV-spel) detaljhandel på 

internet (internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Leksaker, dataspel och tv-spel, butikshandel 

(leksaksbutik)

47410

Leksaker, partihandel46499

Leksaker, provisionshandel till företag46180

Leksaker, reparation (ej dataspel och videospel)95290

Leksaker, tillverkning32400

Leksaksdjur, tillverkning32400

Leksaksfordon, med hjul, tillverkning32400

Leksakshattar och karnevalshattar, tillverkning32990

Leksaksinstrument, tillverkning32400

Leksakståg, tillverkning32400

Lektörsverksamhet90030

Lekutrustning, partihandel (ej gungor, karuseller och 

annan utrustning för lekparker)

46499

Lemonader, framställning11070

Lemonader, kolsyrade och icke kolsyrade, partihandel46340

Lera, brytning och utvinning08120

Lera, partihandel46731

Lerduveskytteklubbar93120

Lergods, butikshandel47593

Lertäkt, utvinning av lera08120

Leveransvirke, partihandel46731

Lexikon, tryckta och elektroniska, utgivning58110

Liar, butikshandel47522

Liar, partihandel46741

Liar, tillverkning25730

Licenser, patent köp och försäljning av på uppdrag74900

Licensieringstjänster, rätten att använda 

franchiserättigheter

77400

Licensieringstjänster, rätten att använda immateriella 

rättigheter såsom arkitektplaner och ingenjörsplaner, 

industriell design etc.

77400

Licensieringstjänster, rätten att använda produkter av 

forskning och utveckling t.ex. uppfinningar

77400

Licensieringstjänster, rätten att använda resultat av 

sökning och utvärdering av mineraler

77400

Licensieringstjänster, rätten att använda varumärken77400

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva dataprogramvaror 

(ej för dataspel)

58290

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva film, video och 

TV-program

59130

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva ljudinspelningar

59200

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva programvaror för 

dataspel

58210

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva, böcker, 

broschyrer, kartor

58110

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva, kataloger och 

sändlistor

58120

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva, kompileringar av 

fakta/information/databaser

58120

Licenstjänster, upplåta rätten att använda, 

reproducera, distribuera eller införliva, tidskrifter (som 

utkommer 3 eller färre gånger i veckan)

58140

Liftar, partihandel46699

Liftar, utan förare, för bygg och anläggning, uthyrning77320

Likkistor, detaljhandel (ej i butik, ambulerande, torg, 

marknad, internet, provision)

47999

Likkistor, partihandel46499

Likkistor, trä, tillverkning32990

Likriktare, tillverkning27110

Likörer, framställning11010

Likörer, partihandel46340

Lim och klister baserat på gummi, tillverkning20520

Lim, ej skollim eller kontorslim, partihandel46750

Lim, kontorslim och skollim, butikshandel47622

Lim, tillverkning20520

Limläder, partihandel46240

Limläder, tillverkning15110

Limnokonsultverksamhet71124

Limousineservice49320

Linbanedrift, persontransport (ej för skidåkning)49319

Linbanedrift, persontransport, för skidåkning49390

Linbanekorgar, tillverkning28220

Linbanor, reparation, underhåll42120

Linbanor, tillverkning28220

Lingonplockning02300

Liniment försäljning i samband med behandling47999

Liniment, partihandel46460

Liniment, tillverkning21200
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Linjearbetares säkerhetsbälten och andra bälten för 

yrkesmässig användning, tillverkning

32990

Linjebussverksamhet49311

Linjebyggande, för el och telekommunikation42220

Linjering av parkeringsplatser42110

Linjering av tennisbanor, asfalt42990

Linjering av vägar42110

Linjeringsmaskiner, partihandel46699

Linjeringsmaskiner, tillverkning28990

Linjesjöfart över inre vattenvägar med gods50401

Linjesjöfart över inre vattenvägar med passagerare50301

Linjesjöfart, utrikessjöfart och kustsjöfart, för gods50201

Linjesjöfart, utrikessjöfart och kustsjöfart, för 

passagerare

50101

Linjetrafik med personbil49320

Linjetrafik över inre vattenvägar med gods50401

Linjetrafik över inre vattenvägar med passagerare50301

Linjetrafik, utrikessjöfart och kustsjöfart, för gods50201

Linjetrafik, utrikessjöfart och kustsjöfart, för 

passagerare

50101

Linjära esterhartser, tillverkning20160

Linmattor, tillverkning13930

Linne, reparation, i samband med konsumenttvätt96012

Linne, reparation, i samband med, industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Linnen, damlinnen, tillverkning14140

Linnen, flicklinnen, tillverkning14140

Linneskåp, trä, tillverkning31090

Linnevaror, partihandel46410

Linnevaror, reparation i samband med industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Linnevaror, reparation i samband med konsumenttvätt96012

Linnevaror, reparation, ej i samband med tvätt95290

Linnevaror, tillverkning13921

Linoleummattor, butikshandel47531

Linoleummattor, partihandel46731

Linoljor, råa, partihandel46769

Linoljor, råa, tillverkning10410

Linor för trafikavspärrning, tillverkning32990

Linor, textil, tillverkning13940

Linser, optiska, (ej kontaktlinser) tillverkning26700

Linser, optiska, butikshandel47781

Linser, optiska, partihandel46435

Lions club94990

Lister, golvlister och taklister, tillverkning16102

Lister, partihandel46731

Litiumbatterier, tillverkning27200

Litografier, butikshandel47783

Litografier, partihandel46499

Litografier, tryckning18122

Litteratursällskap94990

Litterär verksamhet, fristående90030

Livförsäkring, ej fondförsäkring65119

Livremmar, bälten, butikshandel47712

Livräddningsutbildning (ej personalutbildning)85599

Livräddningsutrustning av kork, tillverkning32990

Livsmedel, ambulerande, tillfällig, handel47992

Livsmedel, butikshandel (brett sortiment)47112

Livsmedel, drycker och tobaksvaror, icke specialiserad 

partihandel

46390

Livsmedel, marknadshandel47810

Livsmedel, provisionshandel till företag46170

Livsmedel, torghandel47810

Livsmedelsberedningar av kvarnprodukter, tillverkning10612

Livsmedelsberedningsmaskiner, industri, partihandel46699

Livsmedelsbutiker (brett sortiment)47112

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, offentlig 

förvaltning

84132

Livsmedelsfärger, partihandel46380

Livsmedelsfärger, tillverkning20120

Livsmedelshandel med brett sortiment i butik47112

Livsmedelshandel med brett sortiment på internet, till 

hushåll och privatpersoner (webbutik)

47911

Livsmedelshandel, bröd och konditorivaror i butik47241

Livsmedelshandel, fisk, skaldjur och blötdjur i butik47230

Livsmedelshandel, frukt och grönsaker i butik47210

Livsmedelshandel, kött och charkuterier i butik47220

Livsmedelsindustrimaskiner, egentillverkade, 

installation

28930

Livsmedelsindustrimaskiner, egentillverkade, 

reparation

28930

Livsmedelsindustrimaskiner, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Livsmedelsindustrimaskiner, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Livsmedelsindustrimaskiner, tillverkning28930

Livsmedelskontroll, Livsmedelsverket84112

Livsmedelspreparat, homogeniserade, tillverkning10860

Livsmedelstransporter på väg49410

Livvaktsträning (ej personalutbildning)85599

Livvaktverksamhet80100

Ljud, inspelning av i samband med utgivning (ej 

tidningar och böcker, andra än musikböcker)

59200

Ljud, inspelning av, ljudstudioverksamhet59200

Ljudanläggningar och bildanläggningar, 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47914

Ljudanläggningar och högtalare, butikshandel47430

Ljudanläggningar och högtalare, tillverkning26400

Ljudanläggningar, installation i bilar, i samband med 

handel

47430

Ljudanläggningar, utan operatör, uthyrning till hushåll 

och privatpersoner

77390

Ljudanläggningar, uthyrning, för yrkesmässigt bruk, 

utan tekniker

77390

Ljudband o.l., reproduktion, (av masterkopior)18200

Ljudband, butikshandel47630

Ljudband, inspelade, partihandel (även internethandel 

till företag)

46433

Ljudband, kopiering18200

Ljudband, mångfaldigande18200

Ljudband, oinspelade, partihandel46521

Ljudband, oinspelade, tillverkning26800

Ljudböcker kopiering av18200

Ljudböcker, inspelning och utgivning (ej musikböcker 

eller notböcker)

58110

Ljudböcker, utgivning58110
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Ljuddesigners, konstnärlig verksamhet90030

Ljuddämpare, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Ljuddämpare, motorfordon, tillverkning29320

Ljudinspelningar, utgivning (ej tidningar och böcker, 

andra än musikböcker)

59200

Ljudinspelningsapparater, tillverkning26400

Ljudisoleringsarbeten (ej akustikisolering)43290

Ljudkassetter, kopiering18200

Ljudkonsult, hantering och skötsel av ljudutrustning på 

teatrar, konserter m.m. (ej ljudinspelningsstudio)

90020

Ljudproduktion, inspelning av ljud, 

ljudstudioverksamhet

59200

Ljudstudios, uthyrning av77390

Ljudstudioverksamhet, drift av59200

Ljudsättning i samband med produktion för radio59200

Ljudsättning i samband med utgivning av 

ljudinspelningar

59200

Ljudsättning på film, video och digitala medier59120

Ljudsättning som stödtjänst till artistisk verksamhet, 

uppdrag

90020

Ljudutrustning, hantering och skötsel, ej 

ljudinspelningsstudio

90020

Ljudutrustningar, butikshandel47430

Ljudutrustningar, hushålls, installation, reparation och 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95210

Ljudutrustningar, partihandel46432

Ljus,  av stearin, vax eller paraffin, partihandel46499

Ljus, stearinljus, tillverkning32990

Ljusanläggningar, butikshandel47594

Ljusanläggningar, montering43210

Ljusanläggningar, partihandel46434

Ljusanläggningar, tillverkning27400

Ljusanläggningar, utan operatör, uthyrning till hushåll 

och privatpersoner

77390

Ljusanläggningar, uthyrning, för yrkesmässigt bruk, 

utan tekniker

77390

Ljusdesigner, fristående90030

Ljusdesigners, ljuskonsult, inredningsverksamhet74103

Ljusdioder (LED), tillverkning26110

Ljusdioder, partihandel46521

Ljuskopieringsapparater, kontorsapparater, med 

endast en funktion, partihandel

46660

Ljuskopieringsapparater, tillverkning28230

Ljuskronor, butikshandel47594

Ljuskronor, partihandel46470

Ljuskronor, tillverkning27400

Ljuslyktor i glasljuslyktor, för värmeljus och stearinljus, 

tillverkning

23130

Ljuslyktor i metall (ej ädelmetall), för värmeljus och 

stearinljus, tillverkning

25999

Ljuslyktor i porslin och keramik, för värmeljus och 

stearinljus, tillverkning

23410

Ljuslyktor, för värmeljus och stearinljus, butikshandel47593

Ljuslyktor, för värmeljus och stearinljus, internethandel 

(webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Ljuslyktor, för värmeljus och stearinljus, partihandel46499

Ljuslyktor, för värmeljus och stearinljus, 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47916

Ljusreklam och skyltning utomhus, av tillfällig karaktär, 

på uppdrag

73119

Ljusskyltar för yrkesmässigt bruk, partihandel46699

Ljusskyltar, tillverkning27400

Ljusskyltar, uppsättning av permanent karaktär43290

Ljusstakar, ej elektriska, butikshandel47789

Ljusstakar, ej elektriska, partihandel46499

Ljusstakar, elektriska, butikshandel47594

Ljusstakar, elektriska, partihandel46470

Ljusstakar, oädel metall, tillverkning25999

Ljusstakar, plastljusstakar, tillverkning22290

Ljusstakar, träljusstakar, tillverkning16292

Ljussättning, ljuskonsult på uppdrag90020

Ljusterapi96040

Ljusutrustning, hantering och skötsel90020

LMS Riksföreningen för lärare i moderna språk94990

LO Landsorganisationen94200

Locktänger, elektriska, tillverkning27510

Lodning, elektriska instrument för, tillverkning26510

Loggs (pressat trä för energiändamål), tillverkning16291

Logistikkonsultverksamhet inom byggteknik och 

anläggningsteknik (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik)

71121

Logistikkonsultverksamhet inom industriteknik71122

Logopedverksamhet86909

Lok, elektriska partihandel46699

Lok, tillverkning30200

Lokal TV, (lokaltv) direktsändning60200

Lokalbussverksamhet (kollektivtrafik)49319

Lokalredaktion för dagstidningar58131

Lokaltidningar, produktion och utgivning 4 eller fler 

gånger i veckan

58131

Lokaltrafik49319

Loppmarknad, blandat sortiment47993

Lossning med hamnkran, uppdrag52241

Lossning, gods, ej i hamn52249

Lossning, gods, i hamn52241

Lotsning av fartyg52220

Lotterianordnare92000

Lotterimaterial, partihandel46499

LRF lantbrukarnas riksförbund94111

Luft, flytande eller komprimerad, tillverkning20110

Luftballonger, partihandel46491

Luftballonger, provisionshandel till företag46180

Luftballonger, tillverkning30300

Luftballonger, uthyrning till hushåll77350

Luftfartyg, med besättning, uthyrning för 

godstransporter i icke reguljär trafik

51212

Luftfartyg, med besättning, uthyrning för 

passagerartransporter i icke reguljär trafik

51102

Luftfartyg, provisionshandel till företag46141

Luftfartyg, reparation av egentillverkade30300

Luftfartyg, reparation av ej egentillverkade33160

Luftfartyg, tillverkning30300

Luftfilter, partihandel46699

Luftfilter, tillverkning28250
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Luftflödesinjustering av ventilationssystem43222

Luftflödesmätningar71200

Luftgevär, tillverkning25400

Luftkanaler, installation för kyla, (ej för industriellt bruk)43223

Luftkanaler, installation för ventilation43222

Luftkonditionering, installation (ej på fartyg)43222

Luftkonditioneringsapparater av rums typ, reparation95220

Luftkonditioneringsapparater, partihandel46699

Luftkonditioneringsapparater, tillverkning28250

Luftkonditioneringssystem, partihandel46742

Luftkonditioneringssystem, tillverkning25110

Luftkonditioneringsutrustning industriell, 

egentillverkade, installation

28250

Luftkonditioneringsutrustning industriell, 

egentillverkade, underhåll och reparation

28250

Luftkonditioneringsutrustning industriell, ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Luftkonditioneringsutrustning industriell, ej 

egentillverkade, underhåll och reparation

33120

Luftkuddar, bil, tillverkning29320

Luftleder, ledning och radarövervakning52230

Luftpumpar, tillverkning (ej hydrauliska)28130

Luftreningsutrustning, industriell, reparation av ej 

egentillverkade

33120

Lufttransporter, reguljära (ej charterflygningar) med 

passagerare

51101

Lufttransporter, reguljära med gods51211

Luggvävnader, tillverkning13200

Luktvatten, tillverkning20420

Luktämnen, partihandel46750

Lump, inköp och återförsäljning, partihandel46773

Lunchrestauranger56100

Lunkermedel20590

Lut, partihandel46750

Lut, tillverkning20130

LVH hem, för vuxna missbrukare87203

Lyftanordningar, egentillverkade, installation28220

Lyftanordningar, egentillverkade, reparation28220

Lyftanordningar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Lyftanordningar, ej egentillverkade, reparation33120

Lyftanordningar, partihandel46699

Lyftanordningar, tillverkning28220

Lyftarbeten, bygg43999

Lyftblock, partihandel46699

Lyftblock, tillverkning28220

Lyktor (t.ex. karbidlyktor, gaslyktor, bensinlyktor och 

fotogenlyktor samt elektriska lyktor), tillverkning

27400

Lymfterapi86909

Lysrör, butikshandel47594

Lysrör, partihandel46434

Lysrör, tillverkning27400

Lådor, ej hushållsbruk, partihandel46762

Lådor, plast, för hushållsbruk, partihandel46499

Lådor, plastådor, tillverkning22220

Lådor, trälådor för bestick, tillverkning16292

Lådämnen, tillverkning16102

Lånefonder64920

Låneförmedlingar66190

Låneverksamhet utanför bankväsendet64920

Långfärdsbussar, icke reguljär trafik49390

Långtidsvård, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, vård på sjukhem, vårdhem, 

behandlingshem och gästhem

87201

Långtidsvård, sluten, specialiserad psykiatrisk 

sjukvård, på sjukhus och lasarett

86103

Långtidsvård, sluten, specialiserad somatisk (kropps) 

sjukvård, på sjukhus

86102

Långtradartransporter (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Lås och nycklar, tillverkning, medan du väntar95290

Lås till motorfordon (ej mopeder, motorcyklar, skotrar 

med hjul och vattenskotrar), partihandel, 

provisionshandel

45310

Lås, (ej till cyklar eller motorfordon), butikshandel47522

Lås, ej till motorfordon eller cyklar, partihandel46741

Lås, ej till motorfordon eller cyklar, provisionshandel till 

företag

46150

Lås, låsreparationer på bilar och bussar45202

Lås, låsreparationer på gruvbrytningsmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner

33120

Lås, låsreparationer på jordbruksmaskiner och 

skogsmaskiner

33120

Lås, låsreparationer på motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul

45400

Lås, låsreparationer på möbler95240

Lås, till motorcyklar, mopeder och skotrar med hjul, 

handel med

45400

Lås, tillverkning25720

Låsserviceverksamhet, låssmedsarbeten, såsom att 

montera "vanliga" lås, öppna låsta dörrar etc.

43290

Låssystem, kassaskåp och kassavalv, ej 

egentillverkade, mekaniska eller elektroniska, med 

fjärrövervakning, installation, reparation, ombyggnad 

och justering

80200

Låtskrivning, fristående verksamhet90030

Läckagemätning av fastigheters klimatskal71200

Läckagemätning av ventilationskanaler71200

Läder och skinn, beredning15110

Läderarbeten, skotillverkning15200

Läderarbeten, sporthjälmar och sporthandskar, 

tillverkning

32300

Läderarbeten, tillverkning av kläder14110

Läderarbeten, tillverkning av väskor, seldon, sadlar 

m.m.

15120

Läderberedningsmaskiner, partihandel46640

Läderberedningsmaskiner, tillverkning28940

Läderfärgning15110

Läderförkläden till svetsare, tillverkning14110

Läderjackor, läderkappor, tillskärning och sömnad14110

Läderkläder för motorcykelåkning, butikshandel45400

Läderkläder för motorcykelåkning, partihandel46420

Läderremmar, partihandel46499

Läderremmar, tillverkning15120

Läderstövlar, butikshandel47721

Läderstövlar, partihandel46420
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Läderstövlar, tillverkning15200

Lädervaror, (ej kläder och skor), partihandel46499

Lädervaror, provisionshandel till företag46160

Lädervaror, reparation95230

Lägenheter, för fritid, uthyrning55202

Lägenhetshotell68201

Lägergårdar93290

Lägerverksamhet, arrangör av93290

Lägga make up96022

Lägga makeup96022

Lägga make-up96022

Läggning av sjökablar för el och telekommunikation42220

Läkare, allmänmedicinsk konsultverksamhet, 

behandlingsuppdrag inom primärvården, ej på sjukhus

86211

Läkare, behandlingsuppdrag, inom psykiatrisk 

sjukvård, på sjukhus och lasarett

86221

Läkare, behandlingsuppdrag, inom psykiatrisk vård, ej 

på sjukhus

86222

Läkare, behandlingsuppdrag, inom specialiserad 

kroppssjukvård på sjukhus och lasarett

86221

Läkare, behandlingsuppdrag, inom specialiserad 

kroppssjukvård, ej på sjukhus

86222

Läkare, medicinsk konsultverksamhet, 

behandlingsuppdrag inom företagshälsovård

86212

Läkarlaboratorium, verksamhet vid86901

Läkarmottagningar, privatläkare inom allmänmedicin86211

Läkarmottagningar, privatläkare inom 

specialistläkarverksamhet, ej på sjukhus

86222

Läkarpraktik, allmänpraktiserande ej inom 

primärvården

86212

Läkarpraktik, specialist, ej på sjukhus86222

Läkemedel, biotekniska, tillverkning21200

Läkemedel, kliniska analyser72190

Läkemedel, partihandel46460

Läkemedel, provisionshandel till företag46180

Läkemedel, receptbelagda, butikshandel47730

Läkemedel, tillverkning21200

Läkemedelskemikalier, tillverkning21100

Läkemedelsmissbruk, barn och ungdomar, vård på 

sjukhem, vårdhem och behandlingshem

87202

Läkemedelsmissbruk, specialiserad sluten sjukvård på 

sjukhus och lasarett

86102

Läkemedelsmissbruk, vuxna, vård på sjukhem, 

vårdhem och behandlingshem

87203

Läktare, uppsättning och montering även i samband 

med uthyrning

43999

Längdskidåkning, professionella idrottsmän93199

Länkarna88993

Länsbibliotek91011

Länsbostadsnämnden84125

Länskorpen93199

Länsstyrelser84112

Lärarförbundet94200

Lärarhögskolan85420

Läroboksförfattare90030

Läromedel, böcker, tryckta, elektroniska, på cd och 

dvd, utgivning

58110

Läsare för smartkort, reparation95110

Läsare för streckkoder, reparation95110

Läskedrycker, butikshandel47250

Läskedrycker, framställning11070

Läskedrycker, partihandel46340

Läskedryckspulver, framställning11070

Läster, metall tillverkning25999

Läster, partihandel46499

Läster, trä, tillverkning16292

Lätta lastbilar, (nya och begagnade) detaljhandel, 

partihandel och provisionshandel (även internethandel)

45110

Lättbetong, partihandel46731

Lättbetongvaror, tillverkning23610

Lättöl, butikshandel47250

Lättöl, framställning11050

Läxhjälp, på uppdrag till enskilda personer96090

Läxläsning på uppdrag96090

Lödapparater, butikshandel47522

Lödapparater, ej elektriska, tillverkning28290

Lödkolvar elektriska, tillverkning27900

Lödningsmaskiner och lödningsapparater, partihandel46620

Lödpistoler, elektriska, tillverkning27900

Lödtråd, tillverkning24340

Lödutrustning, ej elektrisk, tillverkning28290

Lögndetektorer, tillverkning26510

Löjrom, partihandel46380

Lök (gul, röd), odling på friland01133

Löneadministrativa tjänster, uppdrag69201

Lönnsirap, tillverkning10810

Lönspolning av garn13100

Lönsömnad, textilvaror och kläder14190

Lösa arbetsbänkar, köksbänkar, tillverkning31021

Lösa ögonbryn, tillverkning32990

Lösningsmedel, butikshandel47523

Lösningsmedel, industrifiltrering och återvinning20300

Lösningsmedel, partihandel46750

Lösskägg, tillverkning32990

Löständer, tillverkning32502

Lösögonfransar, tillverkning32990

Lövblåsare, reparation95220
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Madrassbottnar och resårbottnar, partihandel46470

Madrassbottnar, tillverkning31030

Madrasser, ej uppblåsbara, tillverkning (ej i gummi till 

vattensängar)

31030

Madrasser, gummimadrasser  till vattensängar, 

tillverkning

22190

Madrasser, uppblåsbara, mjukgummi, tillverkning22190

Madrasser, uppblåsbara, textilmaterial, tillverkning13922

Magasineringsverksamhet, ej i samband med annan 

verksamhet

52100

Magiker90010

Magnesium, ur malm eller skrot, framställning24450

Magnetband, datorer, butikshandel för yrkesmässig 

användning

46510

Magnetband, datorer, partihandel46510

Magnetband, datorer, tillverkning26800

Magnetiska diskettstationer, fickminnen och andra 

lagringsenheter, tillverkning

26200

Magnetiska ljudband och videoband, tomma, 

tillverkning

26800

Magnetiska ljudkassetter och videokassetter, tomma, 

tillverkning

26800

Magnetterapi96040

Majonnäser, partihandel46330

Majonnäser, tillverkning10840

Majsoljor, tillverkning10620

Makadamprodukter, krossning, ej vid brytning23701

Makadamprodukter, krossning, malning, vid brytning08120

Makadamprodukter, malning, ej vid brytning23701

Makaroner, partihandel46380

Makaroner, tillverkning10730

Make up, skönhetsprodukter butikshandel47750

Make up, skönhetsprodukter partihandel46450

Make up, skönhetsprodukter provisionshandel till 

företag

46180

Makeupkurser för privatpersoner85599

Malmbrytning, icke-järnmalm (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Malmbrytning, järnmalm07100

Malmer, partihandel (även internethandel till företag)46720

Malmer, provisionshandel till företag46120

Malning av vetekorn10611

Malt, framställning11060

Malt, partihandel46380

Maltdrycker, framställning11050

Maltdrycker, partihandel46340

Maltextrakt, framställning10890

Maltextrakt, partihandel46380

Maltsocker, tillverkning10620

Mammografiapparater, partihandel46699

Mammografiapparater, tillverkning26600

Managementkonsultverksamhet ej för skogsbruk70220

Managementkonsultverksamhet för skogsbruk02409

Manager, till artister74900

Mandelmassa, tillverkning10821

Mandlar, brända och salta, tillverkning10821

Mandlar, brända och saltade, partihandel46380

Manglar, elektriska, hushålls, installation, reparation, 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Manglar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Manglar, industri, egentillverkade, reparation28940

Manglar, industri, ej egentillverkade, reparation33120

Manglar/strykmaskiner, elektriska, hushålls, 

tillverkning

27510

Manglar/strykmaskiner, hushålls, partihandel46431

Manglar/strykmaskiner, hushålls, tillverkning27510

Manglar/strykmaskiner, industri, partihandel46640

Manglar/strykmaskiner, industri, tillverkning28940

Manikyr96022

Mannekäng, fri yrkesutövare90010

Mannekängagenturverksamhet74900

Manometrar, partihandel46691

Manometrar, tillverkning26510

Mansjour88993

Manskapsbaracker, metall, tillverkning25110

Manskapsbodar och arbetarbodar, trä, partihandel46731

Manskapsbodar och arbetarbodar, trä, tillverkning16231

Manskörer90010

Manufakturartiklar, partihandel46410

Manusmakare90030

Manöverorgan och kopplingsorgan, trådtelefoni, 

tillverkning

26300

Manöverorgan och kopplingsorgan, trådtelegrafi, 

tillverkning

26300

Manöverorgan, eldistributionsapparater och 

elkontrollapparater, tillverkning

27120

Mappar, pappersmappar, tillverkning17230

Margarin, partihandel46330

Margarin, tillverkning10420

Marina arkeologiska fynd/forngravar, utgrävningar91030

Marinförsvar84221

Marinor, (marina), drift av93290

Marionetteatrar93290

Mark, egen, köp och försäljning68100

Mark, uthyrning, utarrendering, ej uppdrag68203

Markandshandel och torghandel med tobaksvaror47810

Markanläggningsarbeten43120

Markarbeten, grävning och schaktning43120

Markbyggnadskonsultverksamhet, ej i samband med 

utörande av markarbeten

71121

Markentreprenader, grävning och schaktning43120

Markexploatering för olika ändamål, ej uppdrag41100

Markiser, butikshandel47510

Markiser, installation (ej egentillverkade)43290

Markiser, installation av egentillverkade13922

Markiser, partihandel46410

Marknadsanalysverksamhet73200

Marknadsföreningar94111

Marknadsföring av turistområde73119

Marknadsföring, uppdragsverksamhet, reklambyrå73111

Marknadsföringsaktivitet utförd av callcenter82200

Marknadsföringskampanjer, säljfrämjande aktiviteter 

(sales promotion) , ej på reklambyrå

73119

Marknadsföringskonsultverksamhet, uppläggning av 

marknadsstrategier

70220
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Marknadsföringsrådgivning på uppdrag70220

Marknadshandel och torghandel med beklädnadsvaror47820

Marknadshandel och torghandel med blommor 

(blomsterförsäljning)

47890

Marknadshandel och torghandel med bosättningsvaror47890

Marknadshandel och torghandel med bär, frukt, 

grönsaker och svamp

47810

Marknadshandel och torghandel med böcker och 

serietidningar

47890

Marknadshandel och torghandel med chokladvaror47810

Marknadshandel och torghandel med drycker47810

Marknadshandel och torghandel med 

hushållsmaskiner och hushållsapparater

47890

Marknadshandel och torghandel med julgranar47890

Marknadshandel och torghandel med kläder47820

Marknadshandel och torghandel med livsmedel47810

Marknadshandel och torghandel med mattor47890

Marknadshandel och torghandel med 

musikinspelningar och videoinspelningar

47890

Marknadshandel och torghandel med prydnadsgrönt, 

granris, lingonris, blåbärsris, mossa m.m.

47890

Marknadshandel och torghandel med servetter och 

andra pappersvaror

47890

Marknadshandel och torghandel med servetthållare47890

Marknadshandel och torghandel med skor47820

Marknadshandel och torghandel med smycken 

(smyckehandel)

47890

Marknadshandel och torghandel med spel och 

leksaker

47890

Marknadshandel och torghandel med textilier47820

Marknadshandel och torghandel övriga varor, ej 

livsmedel eller beklädnadsvaror

47890

Marknadskommittéer94111

Marknadskonsultverksamhet, reklambyrå73111

Marknadsundersökning/bearbetning, uppdrag, ej 

callcenter

73200

Marknadsundersökningar utförd av callcenter82200

Markprojekteringskonsultverksamhet71121

Markservice, flygfält52230

Marksten, stenplattor, butikshandel till hushåll och 

privatpersoner

47521

Marksten, stenplattor, partihandel46731

Marktegel, partihandel46731

Marktegel, tillverkning23310

Markträningsapparater för flygutbildning, tillverkning30300

Markundersökning, provborrning, för att se om marken 

är förorenad

43130

Markundersökningar, bygg och anläggning43130

Markundersökningar, geofysiska och geologiska, för 

bygg och anläggning

43130

Markundersökningar, geologiska, grundvatten71129

Markundersökningar, geologiska, mineraler71129

Markundersökningar, geologiska, naturgas71129

Markundersökningar, geologiska, oljor71129

Marmelad, partihandel46380

Marmelad, tillverkning10390

Marmor, brytning08110

Marmorläggning, golv eller väggar43330

Marmorsten, bearbetning23709

Marmorsten, partihandel46731

Marsipan, partihandel46360

Marsipan, tillverkning10821

Maränger, tillverkning10722

Maskar, uppfödning01499

Maskeradkläder, uthyrning77290

Maskinbroderier, ej i samband med tillverkning13990

Maskinbrodyr, ej i samband med tillverkning13990

Maskinentreprenad, grävning och schaktning43120

Maskiner för balansering av mekaniska delar, 

provbänkar etc., tillverkning

26510

Maskiner för bearbetning av glas, i kallt tillstånd, 

tillverkning

28490

Maskiner för bearbetning av glas, i varmt tillstånd, 

tillverkning

28990

Maskiner för bearbetning av metalltråd, tillverkning28410

Maskiner för galvanisering (beläggning), tillverkning28410

Maskiner för haspling av tråd, tillverkning28410

Maskiner för malning eller blandning av livsmedel, för 

hushållsbruk, tillverkning

27510

Maskiner för malning eller blandning av livsmedel, för 

storkök, restauranger o.l., tillverkning

28930

Maskiner för tillverkning av knutna nät, tyll, spetsar, 

broderier o.d., tillverkning

28940

Maskiner, (ej datamaskiner eller kontorsmaskiner), 

kommissionshandel, provisionshandel till företag

46141

Maskiner, bearbetning av mjukplast, egentillverkade, 

installation

28960

Maskiner, bearbetning av mjukplast, egentillverkade, 

reparation och service

28960

Maskiner, bearbetning av mjukplast, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Maskiner, bearbetning av mjukplast, ej egentillverkade, 

reparation och service

33120

Maskiner, bearbetning av mjukplast, tillverkning28960

Maskiner, byggnads och mineralbrytning, tillverkning28920

Maskiner, egentillverkade, bearbetning av mjukgummi, 

installation

28960

Maskiner, egentillverkade, bearbetning av mjukgummi, 

tillverkning

28960

Maskiner, egentillverkade, för bearbetning av 

mjukgummi, reparation och service

28960

Maskiner, egentillverkade, för produktion av massa, 

papper och papp, installation

28950

Maskiner, egentillverkade, för produktion av massa, 

papper och papp, reparation och service

28950

Maskiner, ej egentillverkade, bearbetning av 

mjukgummi, installation, ej i samband med handel

33200

Maskiner, ej egentillverkade, för bearbetning av 

mjukgummi, reparation och service

33120

Maskiner, ej egentillverkade, för produktion av massa, 

papper och papp, installation, ej i samband med 

handel

33200

Maskiner, ej egentillverkade, för produktion av massa, 

papper och papp, reparation och service

33120

Maskiner, för metallbearbetning, tillverkning (ej för 

lödning eller svetsning, ej motordrivna handverktyg)

28410
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Maskiner, grafiska, partihandel46699

Maskiner, grafiska, provisionshandel till företag46141

Maskiner, grafiska, reparation33120

Maskiner, grafiska, tillverkning28990

Maskiner, kemisk industri, tillverkning28990

Maskiner, kontorsmaskiner, tillverkning28230

Maskiner, massabearbetning, tillverkning28950

Maskiner, mobila, hydrauliska, för stöttning av tak i 

gruvor, ej egentillverkade, reparation

33120

Maskiner, mobila, hydrauliska, för stöttning av tak i 

gruvor, reparation av ej egentillverkade

28990

Maskiner, mobila, hydrauliska, för stöttning av tak i 

gruvor, tillverkning

28990

Maskiner, motordrivna handverktyg, träbearbetning, 

tillverkning

28240

Maskiner, pappersbearbetning, tillverkning28950

Maskiner, utan förare, för produktionsändamål, 

uthyrning

77390

Maskiner, utan skötare, produktionsändamål, leasing 

finansiell

64910

Maskiner, övriga, partihandel (även internethandel till 

företag)

46699

Maskinfilt, partihandel46410

Maskingevär, tillverkning25400

Maskinkonstruktion, uppdrag71122

Maskinkörslor på uppdrag till företag inom växtodling01610

Maskinreparationer av, egentillverkade, 

jordbruksmaskiner och skogsbruksmaskiner (ej 

gräsklippningsmaskiner)

28300

Maskinreparationer av, ej egentillverkade, 

jordbruksmaskiner och skogsbruksmaskiner (ej 

gräsklippningsmaskiner)

33120

Maskinreparationer, av allmänt mekaniskt slag (ej 

speciell maskin) (ej egentillverkade maskiner)

33120

Maskinreparationer, egentillverkade elektriska 

svetsmaskiner och lödningsmaskiner

27900

Maskinreparationer, egentillverkade maskiner för 

metallurgi

28910

Maskinreparationer, egentillverkade maskiner för 

produktion av massa, papper och papp

28950

Maskinreparationer, egentillverkade mjukplastmaskiner 

och mjukgummimaskiner

28960

Maskinreparationer, egentillverkade verktygsmaskiner, 

ej för metallbearbetning

28490

Maskinreparationer, egentillverkade, gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner

28920

Maskinreparationer, egentillverkade, maskiner för 

framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

28930

Maskinreparationer, egentillverkade, maskiner för 

produktion av textilvaror, beklädnadsvaror och 

lädervaror

28940

Maskinreparationer, egentillverkade, verktygsmaskiner 

för metallbearbetning (ej för lödning eller svetsning)

28410

Maskinreparationer, ej egentillverkade elektriska 

svetsmaskiner och lödningsmaskiner

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade maskiner för 

metallurgi

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade maskiner för 

produktion av massa, papper och papp

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade 

mjukplastmaskiner och mjukgummimaskiner

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade 

verktygsmaskiner, ej för metallbearbetning

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade, 

gruvbrytningsmaskiner, bergbrytningsmaskiner och 

byggnadsmaskiner

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade, maskiner för 

framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade, maskiner för 

produktion av textilvaror, beklädnadsvaror och 

lädervaror

33120

Maskinreparationer, ej egentillverkade, 

verktygsmaskiner för metallbearbetning (ej för lödning 

eller svetsning)

33120

Maskinservice, av allmänt mekaniskt slag (ej speciell 

maskin) (ej egentillverkade maskiner)

33120

Maskinskrivning, kontorsservice82190

Maskinsopning, gaturenhållning81290

Maskinstationsverksamhet, service till växtodling01610

Maskinteknisk konsultverksamhet71122

Maskinunderhåll, av allmänt mekaniskt slag (ej 

speciell maskin) (ej egentillverkade maskiner)

33120

Maskinuthyrning till jordbruk och skogsbruk, utan 

förare

77310

Maskinuthyrning, byggmaskiner och 

anläggningsmaskiner, med förare

43991

Maskinuthyrning, byggmaskiner och 

anläggningsmaskiner, utan förare

77320

Maskinuthyrning, för industriproduktion, utan operatör77390

Maskinuthyrning, kontorsmaskiner och datamaskiner, 

utan operatör

77330

Maskinvara, datorer, konsultverksamhet, (ej 

producenter eller återförsäljare)

62020

Maskinverktyg, massabearbetningsmaskiner, 

tillverkning

28950

Maskinverktyg, pappersbearbetningsmaskiner, 

tillverkning

28950

Maskinverktyg, partihandel46620

Maskinöverdrag, tillverkning13922

Masonit, partihandel46731

Masonit, tillverkning16210

Massage i samband med sjukgymnastik, människor86905

Massageapparater, tillverkning32501

Massagebehandling, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. 

(ej veterinärverksamhet)

01620

Massagebehandling, människor (ej i samband med 

sjukgymnastik)

96040

Massagebehandling, människor (ej medicinsk)96040

Massagebehandling, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. 

(ej veterinärverksamhet)

96090

Massagebänkar, partihandel46460

Massagebänkar, uthyrning77290

Massageoljor och massagesalvor försäljning i 

samband med behandling

47999

Massagesalvor, partihandel46450
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Massagestolar, partihandel46460

Massagestolar, tillverkning32501

Massageterapiverksamhet, på människor (ej i 

samband med sjukgymnastik)

96040

Massageterapiverksamhet, på människor (ej 

medicinsk)

96040

Massageutbildning85599

Massaved, partihandel46731

Massivdäck och halvmassivdäck, tillverkning22110

Mat, till sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., partihandel46380

Matbarer56100

Matbord, ej köksbord, tillverkning31090

Matbröd, butikshandel47241

Matbröd, hårt, tillverkning10721

Matbröd, partihandel46360

Matelassé, (vaddering), av ej egentillverkade varor13300

Matematikmaskiner, partihandel46660

Material för scrapbooking, butikshandel47789

Material för scrapbooking, internethandel (webbutik), 

till hushåll och privatpersoner

47911

Materialanalys, test av hållbarhet, sammansättning 

och livslängd, på uppdrag

71200

Materialhanteringsutrustning, datoriserad, partihandel 

(även internethandel till företag)

46692

Materialkontroll, materialtestning, uppdrag71200

Matfett, tillverkning10420

Matfiskodling i saltvatten03210

Matfiskodling i sötvatten03220

Matjord, blandning20150

Matjord, butikshandel47761

Matjord, partihandel46731

Matjord, sortering08990

Matjord, upptagning08990

Matkassar, färdigkomponerade till hushåll, via Internet47911

Matkassar, inköp, paketering och leverans till hushåll 

(ej beställning via Internet)

47999

Matkassar, paketering och leverans till hushåll, via 

Internet

47911

Matlagning t.ex. thai mat, strömming, korv m.m. 

marknadsstånd eller i ambulerande vagnar 

(försäljningsvagnar, matvagnar) eller bilar

56100

Matlagning, för privathushåll och fester, på uppdrag56210

Matlagning, kurser i för privatpersoner85599

Matmixrar, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Matoljor, butikshandel47299

Matoljor, partihandel46330

Matoljor, tillverkning10410

Matpajer, industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850

Matpotatis, odling01131

Matriser, för grammofonskivor, tillverkning59200

Matriser, tillverkning18130

Maträtter, hem och företagsluncher, tillagning56210

Maträtter, partihandel, ej egentillverkade46380

Maträtter, tillagning, om den serveras inom företaget56291

Matsilver, butikshandel47772

Matsilver, partihandel46480

Matskribent, fristående90030

Mattlangettering, av ej egentillverkade mattor13300

Mattläggning43330

Mattor, (ej heltäckningsmattor) partihandel46470

Mattor, alla sorter, butikshandel47531

Mattor, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Mattor, bastmattor och sjögräsmattor, partihandel46470

Mattor, bastmattor, tillverkning16293

Mattor, bomullsmattor, linmattor, yllemattor, 

partihandel

46470

Mattor, ej heltäckningsmattor, provisionshandel till 

företag

46160

Mattor, gummimattor, ej vävda, partihandel46470

Mattor, halmmattor, partihandel46470

Mattor, halmmattor, tillverkning16293

Mattor, heltäckningsmattor, partihandel46731

Mattor, hårda golvmaterial, partihandel46731

Mattor, hängmattor av textilmaterial, tillverkning13922

Mattor, kokosmattor, partihandel46470

Mattor, kokosmattor, tillverkning16293

Mattor, korkmattor, korkplattor, partihandel46731

Mattor, korkmattor, korkplattor, tillverkning16293

Mattor, linoleummattor, tillverkning22230

Mattor, plastmattor, partihandel46470

Mattor, plastmattor, vävda, mjuka, tillverkning16293

Mattor, reparation95290

Mattor, sjögräsmattor, tillverkning16293

Mattor, sprängmattor, partihandel46731

Mattor, stråmattor, partihandel46470

Mattor, stråmattor, tillverkning16293

Mattor, textil, knutna, tuftade och vävda, tillverkning13930

Mattor, textilmattor, kemtvätt (ej hos kund)96012

Mattor, textilmattor, vattentvätt (ej hos kund)96012

Mattor, vassmattor, partihandel46470

Mattor, vassmattor, tillverkning16293

Mattor, vinyl och plast, hårda golvmaterial, tillverkning22230

Mattrivning43330

Mattvård, (heltäckningsmattor) hos företag och 

institutioner

96011

Mattvård, (heltäckningsmattor) hos hushåll och 

privatpersoner

96012

Mattvätt, draperitvätt och gardintvätt (ej för hushåll), 

kan även utföras hos kunden

96011

Mattvätt, draperitvätt och gardintvätt, för hushåll, kan 

även utföras hos kunden

96012

Matättika, partihandel46380

Matättika, tillverkning10840

MC bud53202

Medaljer, av ädel metall, (guld, silver, platina), 

tillverkning

32120

Medaljer, oädel metall, pläterade med ädel metall, 

tillverkning

32130

Medaljer, oädel metall, överdragna med ädel metall, 

tillverkning

32120

Medaljer, partihandel46499

Medel för parfymering eller deodorisering av rum, 

tillverkning

20410

Mediakommunikationsutbildning, personalutbildning85594
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Mediakonsultverksamhet t.ex. utformning och 

utplacering av utomhusreklam; reklamflygning

73119

Mediaproduktion, av inspelade TV program59110

Mediaproduktion, filmproduktion och videoproduktion59110

Mediaproduktion, framställning av original för tryckning18130

Mediaproduktion, grafisk formgivning (ej för reklam)74102

Mediaproduktion, grafisk formgivning av reklam73111

Mediaproduktion, ljudinspelning59200

Mediaproduktion, reklamfotoverksamhet74202

Mediaproduktion, system för webbdesign62020

Mediaval, uppdrag73120

Mediavaror, detaljhandel på Internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47913

Medicinbibliotek91011

Mediciner, partihandel46460

Mediciner, receptbelagda, butikshandel47730

Mediciner, tillverkning21200

Medicinkliniker, specialiserad sluten somatisk 

(kropps) sjukvård, på sjukhus

86102

Medicinsk endoskopiutrustning, tillverkning26600

Medicinsk fibromassage86909

Medicinsk forskningsverksamhet och 

utvecklingsverksamhet, ej biomedicinsk

72190

Medicinsk högskola85420

Medicinsk konsultverksamhet, allmänläkare med 

behandlingsuppdrag, ej primärvård eller på sjukhus

86212

Medicinsk konsultverksamhet, rådgivning (intyg) till 

försäkringskassor, försäkringsbolag o.d.

86212

Medicinsk laboratorieutrustning såsom 

destilleringsapparater, centrifuger och 

ultraljudsrengöringsmaskiner, tillverkning

32501

Medicinsk laboratorieutrustning såsom 

ultraljudsrengöringsmaskiner, egentillverkade, 

reparation

32501

Medicinsk laboratorieutrustning såsom 

ultraljudsrengöringsmaskiner, ej egentillverkade, 

reparation

33130

Medicinsk laboratorieutrustning såsom 

ultraljudsrengöringsmaskiner, tillverkning

32501

Medicinsk laboratorieutrustning, partihandel46460

Medicinsk laserutrustning, tillverkning26600

Medicinsk utrustning, elektrisk (ej elektronisk), ej 

egentillverkad reparation

33140

Medicinska benplattor och benskruvar, tillverkning32501

Medicinska diagnostiska preparat, tillverkning21200

Medicinska produkter, provisionshandel till företag46180

Medicintekniska produkter, partihandel46460

Medicintekniska produkter, provisionshandel till företag46180

Meditationscenter96040

Meditationskurser85599

Medlemsbanker64190

Medling i verkställighetsmål och tvistemål69102

Mejerimaskiner, partihandel46699

Mejerimaskiner, tillverkning28930

Mejeriprodukter, ej glass, butikshandel47299

Mejeriproduktkontroll01620

Mejerivarutillverkning, ej ost10519

Mejerivarutillverkning, ostar10511

Mejslar, partihandel46741

Mejslar, tillverkning25730

Mekanisk förminskning av stora järnföremål som 

järnvägsvagnar, fartyg

38320

Mekanisk verkstad, legoarbeten, såsom slipning, 

fräsning, borrning, svetsning, kapning, bockning etc.

25620

Mekanisk verkstad, tillverkning av byggnadselement i 

metall

25120

Mekanisk verkstad, tillverkning av handverktyg, ej 

motordrivna, av oädel metall

25730

Mekanisk verkstad, tillverkning av lås och gångjärn25720

Melass, partihandel46360

Melass, tillverkning10810

Melassfoder, framställning10910

Melassfoder, till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.), 

partihandel

46210

Mellanfolkliga föreningar och organisationer94990

Menagerirörelser93210

Mental träning, ej idrottsrelaterad96090

Mental träning, idrottsrelaterad85510

Mentometrar, tillverkning26510

Menytavlor, (restaurang), partihandel46650

Menytavlor, (restaurang), tillverkning32990

Mesostar, partihandel46330

Mesostar, tillverkning10511

Messmör, partihandel46330

Messmör, tillverkning10519

Metallbearbetningsmaskiner, partihandel46620

Metallbearbetningsmaskiner, tillverkning (ej för lödning 

eller svetsning, ej motordrivna handverktyg)

28410

Metallbearbetningsskär och liknande delar till 

skärverktyg, tillverkning

28410

Metallbeläggning av plast, uppdrag22290

Metallbeslag, partihandel46741

Metallbeslag, tillverkning25720

Metalldetektorer, tillverkning26510

Metalldörrar, automatiska, installation (egentillverkade)25120

Metalldörrar, ej automatiska, installation 

(egentillverkade)

25120

Metallegeringar, ädla, för dentalt bruk, framställning24410

Metallegoarbeten, såsom slipning, fräsning, borrning, 

svetsning, kapning, bockning etc.

25620

Metaller, partihandel (även internethandel till företag)46720

Metaller, provisionshandel till företag46120

Metallextraktion, återvinning, metall38320

Metallfoliepåsar, tillverkning25999

Metalliserade förpackningspåsar, presentpåsar eller 

stekpåsar, tillverkning

25999

Metallkonstruktioner, ej egentillverkade, svetsarbeten 

och montagearbeten, på byggplats

43999

Metallkonstruktioner, grövre, reparation av 

egentillverkade

25110

Metallmöbler, för dentalt bruk, partihandel46460

Metallmöbler, för hushåll, partihandel46470

Metallmöbler, för kirurgiskt bruk, partihandel46460

Metallmöbler, för medicinskt bruk, partihandel46460

Metallmöbler, för veterinärt bruk, partihandel46460
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Metallmöbler, kontorsstolar och butiksstolar, 

tillverkning

31011

Metallmöbler, sitt, till fartyg, tillverkning30110

Metallmöbler, sitt, till luftfartyg, tillverkning30300

Metallmöbler, sitt, till rälsfordon, tillverkning30200

Metallmöbler, till kök, tillverkning31021

Metallmöbler, till vardagsrum och sovrum, tillverkning31090

Metallmöbler, trädgårdsmöbler, tillverkning31090

Metallografi på uppdrag71200

Metallskrot, inköp och återförsäljning46772

Metallskåp, fast monterade för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31012

Metallskåp, lös inredning för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31011

Metallskåp, lös inredning till kök, tillverkning31021

Metallslangar, partihandel46741

Metallsliperi25620

Metallslipning25620

Metallstommar, ej egentillverkade, uppförande43999

Metallstommar, reparation av egentillverkade (ej 

fartygs)

25110

Metallstommar, reparation av ej egentillverkade (ej 

fartygs eller broar)

33110

Metallstommar, tillverkning (ej fartygs)25110

Metalltråd, partihandel46741

Metalltråd, tillverkning25930

Metalltråd, tvinnad, vriden o.l., tillverkning25930

Metalltrådsduk, tillverkning25930

Metalltrådvaror, partihandel46741

Metallöverdragning, på uppdrag25610

Metanol, partihandel46750

Metanol, tillverkning20140

Meteorologiska instrument och apparater, partihandel46691

Metrologiska instrument och apparater, tillverkning26510

Metspön, kastspön, butikshandel47641

Metspön, kastspön, partihandel46491

Metspön, kastspön, tillverkning32300

Metylalkohol, partihandel46750

Metylalkohol, tillverkning20140

Migrera/flytta gamla ljudfiler, bildfiler och datafiler till 

nya databärare, så att de åter blir läsbara

63110

Mikrodatorer, för processtyrning, tillverkning26200

Mikrofilmning74203

Mikrofilmsutrustningar, partihandel46660

Mikrofoner, partihandel46432

Mikrofoner, tillverkning26400

Mikrofonstativ, tillverkning26400

Mikrofotografering74203

Mikrografi74203

Mikrokretsar, elektroniska, tillverkning26110

Mikrometrar, tillverkning26510

Mikroprocessorer, tillverkning26110

Mikroproducent av el (solceller eller vindkraft eller 

vattenkraft)

35110

Mikroskop, butikshandel47781

Mikroskop, ej optiska, partihandel46691

Mikroskop, ej optiska, reparation av egentillverkade26510

Mikroskop, ej optiska, reparation av ej egentillverkade33130

Mikroskop, ej optiska, tillverkning26510

Mikroskop, optiska, partihandel46435

Mikroskop, optiska, reparation av egentillverkade26700

Mikroskop, optiska, reparation av ej egentillverkade33130

Mikroskop, optiska, tillverkning26700

Mikrovågsrör, tillverkning26110

Mikrovågsugnar, för industri och laboratorier, 

partihandel

46699

Mikrovågsugnar, hushålls, butikshandel47540

Mikrovågsugnar, hushålls, partihandel46431

Mikrovågsugnar, hushålls, tillverkning27510

Mikrovågsugnar, till  industri och  laboratorier, 

tillverkning

28210

Militär operativ ledning84221

Militära ballistiska missiler, tillverkning30300

Militärhälsovård86212

Miljökonsultverksamhet, arbetsmiljö70220

Miljökonsultverksamhet, konsekvensbeskrivningar74900

Miljökonsultverksamhet, miljöutredningar ej arbetsmiljö 

eller tekniska frågor

74900

Miljökonsultverksamhet, riskanalyser74900

Miljökonsultverksamhet, säkerhetsrådgivning (ej 

teknisk eller arbetsmiljö)

74900

Miljökonsultverksamhet, tekniska frågor (ej 

arbetsmiljö)

71124

Miljöteknisk konsultverksamhet71124

Mimosasallad, partihandel46380

Mimosasallad, tillverkning10390

Mindetektorer, egentillverkade, reparation26510

Mindetektorer, ej egentillverkade, reparation33130

Mindetektorer, tillverkning26510

Mineralbrytningsmaskiner, partihandel46630

Mineralbrytningsmaskiner, tillverkning28920

Mineraloljor, tillverkning19200

Mineralprospektering för utvinning09900

Mineralprospektering, ej i utvinningssyfte, uppdrag71129

Mineraltjäror, tillverkning19100

Mineralull och mineralullsvaror, partihandel46731

Mineralull och mineralullsvaror, tillverkning23991

Mineralvatten, framställning11070

Mineralvatten, partihandel46340

Minibussar, detaljhandel, partihandel och 

provisionshandel (även internethandel)

45110

Minidatorer, butikshandel för yrkesmässig användning46510

Minidatorer, butikshandel till hushåll och privatpersoner47410

Minidatorer, partihandel46510

Minigolfbanor, drift av93112

Minilivs47112

Miniräknare, partihandel46660

Miniräknare, tillverkning28230

Minkar, uppfödning01499

Minnen, till maskiner för automatisk databehandling, 

tillverkning

26200

Minnesfonder64309

Minröjning (inklusive detonering)39000

Minröjningsmaskiner, tillverkning28920

Minsökare, tillverkning26510

Mirakeltrasor, städning, textilmaterial, partihandel46410
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Missionsförsamlingar94910

Missionskassor64999

Mixer av kvarnprodukter, tillverkning10612

Mjuka vetetortilla och majstortilla, tillverkning10710

Mjukisdjur, t.ex. nallebjörnar, butikshandel47650

Mjukisdjur, t.ex. nallebjörnar, partihandel46499

Mjukisdjur, t.ex. nallebjörnar, postorderhandel till 

hushåll och privatpersoner

47919

Mjukisdjur, t.ex. nallebjörnar, reparation95290

Mjukisdjur, t.ex. nallebjörnar, tillverkning32400

Mjukningsmedel för textiler, tillverkning20410

Mjukostar, partihandel46330

Mjukostar, tillverkning10511

Mjukvaror, programvaror, data, utveckling för generell 

användning ej i samband med utgivning

62010

Mjukvaror, programvaror, data, utveckling för generell 

användning i samband med utgivning (ej för dataspel)

58290

Mjukvaror, programvaror, data, utveckling, kundspecifik62010

Mjukvaruutveckling till spel, ej i samband med 

utgivning

62010

Mjukvaruutveckling till spel, i samband med utgivning58210

Mjukvaruutveckling, programvaruutveckling (data), för 

generell användning, ej i samband med utgivning

62010

Mjukvaruutveckling, programvaruutveckling (data), för 

generell användning, i samband med utgivning (ej för 

dataspel)

58290

Mjukvaruutveckling, programvaruutveckling (data), 

kundspecifik

62010

Mjöd, framställning11030

Mjöl, av spannmål, partihandel (även internethandel till 

företag)

46380

Mjöl, icke-avfettat gjort på oljefrön, nötter eller kärnor, 

framställning

10410

Mjöl, spannmål, tillverkning10611

Mjöl, torkade baljväxter, ris, sago eller av rötter, 

stamknölar och rotknölar, tillverkning

10611

Mjöl, torkade grönsaker, tillverkning10611

Mjöl, vegetabiliskt, tillverkning10611

Mjölk och grädde, partihandel46330

Mjölk, (konsumtionsfärdig), tillverkning10519

Mjölk, produktion på gården01410

Mjölkbarer56100

Mjölkbaserade drycker, tillverkning10519

Mjölkframställningsmaskiner, och delar, partihandel46699

Mjölkkor, skötsel i samband med mjölkproduktion01410

Mjölkkor, skötsel på uppdrag01620

Mjölkningsmaskiner och delar, partihandel46610

Mjölkningsmaskiner, egentillverkade, reparation28300

Mjölkningsmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Mjölkningsmaskiner, tillverkning28300

Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av 

mjölkras

01410

Mjölkprovning01620

Mjölkpulver, partihandel46330

Mjölkpulver, tillverkning10519

Mjölkseparatorer, tillverkning28930

Mjölksocker (laktos), tillverkning10519

Mjölksocker, partihandel46330

Mjölktillägg, partihandel46330

Mjölktillägg, tillverkning10519

Mobila hästboxar (stallplatser), uthyrning77390

Mobila portallyftare, tillverkning28220

Mobilkranar, tillverkning28220

Mobilradio, tillverkning26300

Mobilskal, mobilhöljen, internethandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Mobilskal, mobilhöljen, läder, tillverkning15120

Mobilskal, mobilhöljen, metall, tillverkning25999

Mobilskal, mobilhöljen, partihandel46499

Mobilskal, mobilhöljen, plast, tillverkning22290

Mobiltelefoner och övrig telekommunikationsutrustning, 

postorderhandel

47914

Mobiltelefoner, butikshandel47420

Mobiltelefoner, montering i bilar, i samband med 

handel

47420

Mobiltelefoner, partihandel46522

Mobiltelefoner, provisionshandel till företag46150

Mobiltelefoner, reparation och service 

(mobilreparationer)

95120

Mobiltelefoner, tillverkning26300

Mobiltelefoner, uthyrning till hushåll77390

Mockajackor, mockakappor, partihandel46420

Mockajackor, mockakappor, tillverkning14110

Modefotografering74202

Modekläder, fotografering74202

Modellagenturverksamhet74900

Modellbilförbund94990

Modeller och byggsatser, tillverkning32400

Modeller, butikshandel47789

Modeller, byggsatser, partihandel46499

Modellflygförbund94990

Modellflygklubbar93120

Modelljärnvägar uppvisning av93290

Modellsnickerier, tillverkning16292

Modem för datorer, reparation95110

Modem, tillverkning26300

Moderator, diskussionsledare, fristående90010

Moderbolag (holdingbolag), med anställda, i finansiella 

koncerner, aktiv förvaltning av dotterbolag, strategisk 

planering beslutsfattande i företagen

70100

Moderbolag i koncerner som förvaltar tillgångarna för 

en grupp av  finansiella dotterbolag (SNI-kod 64-66), 

som ägs till 50% eller mer och har normalt 0-2 

anställda och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen

64201

Moderbolag i koncerner som förvaltar tillgångarna för 

en grupp av  icke finansiella dotterbolag (ej SNI-kod 

64-66), som ägs till 50% eller mer och har normalt 0-2 

anställda och vars huvudsakliga aktivitet är att äga 

företagsgruppen

64202

Moderbolag, (holdingbolag), med anställda i icke 

finansiella koncerner, aktiv förvaltning av dotterbolag, 

strategisk planering beslutsfattande i företagen

70100

Modersmjölk, insamling och distribution86909

Modersmjölkersättningar, tillverkning10860

Molybden, ur malm eller skrot, framställning24450
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Momentväxlar, tillverkning28150

Monokarboxylsyror, tillverkning20140

Montering (hopsättning) av utrustning för styrning av 

industriella processer, ej egentillverkade, ej i samband 

med handel

33200

Montering av ej egentillverkade siloanläggningar43999

Montering av komponenter på mönsterkort, tillverkning26120

Montering av utrustning på brandbilar, bilar med 

betongblandare och andra fordon för speciella 

ändamål, ej egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Montering av utrustning på ej egentillverkade kranbilar, 

ej i samband med handel

33200

Montering och installation av egentillverkade motorer 

och turbiner, ej motorer till luftfartyg, bilar, motorcyklar 

och mopeder

28110

Montering och installation av egentillverkade orglar32200

Montering och installation av egentillverkade vapen och 

vapensystem

25400

Montering och installation av ej egentillverkade motorer 

och turbiner, ej motorer till luftfartyg, bilar, motorcyklar 

och mopeder, ej i samband med handel

33200

Montering och installation av ej egentillverkade orglar, 

ej i samband med handel

33200

Montering och installation av ej egentillverkade vapen, 

ej i samband med handel

33200

Montering och installation av ej egentillverkade 

vapensystem, ej i samband med handel

33200

Montering och installation av metalltrådvaror25930

Montering och installation av styrsystem för 

kontinuerliga industriella processer, ej egentillverkade, 

ej i samband med handel

33200

Monteringsarbeten, i samband med rördragning, 

inomhus

43221

Monteringsfärdiga byggnader av betong, 

egentillverkade, installation (uppförande)

23610

Monteringsfärdiga byggnader, partihandel46731

Monteringsfärdiga hus av metall, uppförande på 

byggnadsplats av tillverkaren

25110

Monteringsfärdiga hus, oavsett material, uppförande på 

byggnadsplats, ej av tillverkaren

41200

Monteringsfärdiga plastbyggnader, egentillverkade, 

uppförande

22230

Monteringsfärdiga stugor i trä, tillverkning16231

Monteringsfärdiga, byggnader, betong, tillverkning23610

Monteringsfärdiga, byggnader, metall, tillverkning25110

Monteringsfärdiga, byggnader, plast, tillverkning22230

Monteringsfärdiga, trähus, partihandel46731

Montessoriförskolor85100

Montessorigrundskolor (ej särskola)85201

Mopedbud53202

Mopeder, reparation45400

Mopeder, reservdelar och tillbehör, detaljhandel45400

Mopeder, reservdelar och tillbehör, partihandel45400

Mopeder, reservdelar och tillbehör, postorderhandel45400

Mopeder, reservdelar och tillbehör, provisionshandel45400

Mopeder, tillverkning30910

Mopedtaxi49390

Mopedtillbehör, handel45400

Morgonrockar, badrockar, partihandel46420

Morgonrockar, damer, tillverkning14140

Morgonrockar, flickor, tillverkning14140

Morgonrockar, herrar, tillverkning14140

Morgonrockar, pojkar, tillverkning14140

Morseupptagningsapparater, tillverkning26300

Morötter, odling i växthus01134

Morötter, odling på friland01133

Mos, av bär, frukt och grönsaker, partihandel46380

Mos, bärmos, fruktmos och grönsaksmos, tillverkning10390

Mosaikläggning, golv eller väggar43330

Mosaiksättning, golv och väggbeläggningsarbeten43330

Mossa och lavar, plockning02300

Motell med restaurang55101

Motell, utan restaurang55103

Motionsartiklar, (ej kläder andra än träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå, ej 

cyklar, vapen eller ammunition, ej sportskor, 

idrottsskor, tennisskor, basketbollskor, 

gymnastikskor, träningsskor o.d.), butikshandel

47641

Motionsartiklar, (ej kläder eller skor) tillverkning32300

Motionsartiklar, (ej sportkläder, träningsskor, 

djursadlar), partihandel

46491

Motionscyklar, butikshandel47641

Motionscyklar, partihandel46491

Motionscyklar, tillverkning30920

Motionsgårdar93290

Motionshallar, drift av93119

Motionsorganisationer, drift av93120

Motivationshem för vuxna missbrukare87203

Motivlackering på bilar och bussar45202

Motköpsaffärsverksamhet och 

kompensationsaffärsverksamhet

74900

Motorbanor, drift av93113

Motorbranschföreningar94111

Motorbrännoljor, partihandel46710

Motorbrännoljor, tillverkning19200

Motorbränsle, partihandel46710

Motorbränslen, tillverkning19200

Motorbåtar, byggande av30120

Motorcross, professionella idrottsmän93199

Motorcrossklubbar93120

Motorcykelbud53202

Motorcykelföreningar94990

Motorcykelhjälmar, detaljhandel, partihandel, 

provisionshandel, (all handel)

45400

Motorcykelmotorer, delar till, tillverkning29320

Motorcykelreparationer45400

Motorcykelställ, handel med45400

Motorcyklar, reparation45400

Motorcyklar, reservdelar och tillbehör, detaljhandel45400

Motorcyklar, reservdelar och tillbehör, partihandel45400

Motorcyklar, reservdelar och tillbehör, postorder45400

Motorcyklar, reservdelar och tillbehör, provisionshandel45400

Motorcyklar, tillverkning30910

Motorcyklar, uthyrning och leasing77390

Motordelar o motortillbehör, ej kolvar, kolvringar och 

förgasare, tillverkning

29320
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Motordelar, mopeder, ej kolvar, kolvringar och 

förgasare, tillverkning

29320

Motordelar, motorcyklar, ej kolvar, kolvringar och 

förgasare, tillverkning

29320

Motordelar, skotrar, ej kolvar, kolvringar och förgasare, 

tillverkning

29320

Motordrivna fönsterhissar till motorfordon, tillverkning29310

Motorer, bilmotorer, partihandel och provisionshandel45310

Motorer, bilmotorer, reparation45201

Motorer, båtmotorer, egentillverkade, reparation28110

Motorer, båtmotorer, ej egentillverkade, reparation33120

Motorer, båtmotorer, partihandel46699

Motorer, båtmotorer, provisionshandel till företag46141

Motorer, båtmotorer, tillverkning28110

Motorer, båtmotorer, utombords, partihandel46491

Motorer, ej motorfordon eller MC, partihandel46699

Motorer, elektriska, egentillverkade, reparation (ej till 

motorfordon eller vindkraftverk)

27110

Motorer, elektriska, ej egentillverkade, reparation (ej till 

motorfordon eller vindkraftverk)

33140

Motorer, elektriska, tillverkning (ej till motorfordon)27110

Motorer, fartygsmotorer, egentillverkade, reparation 

och underhåll

28110

Motorer, fartygsmotorer, partihandel46699

Motorer, fartygsmotorer, tillverkning28110

Motorer, flygmotorer, partihandel46699

Motorer, hjullastare, tillverkning28110

Motorer, hydrauliska, tillverkning28120

Motorer, icke elektriska för rälsfordon, tillverkning28110

Motorer, järnvägsdrift, tillverkning28110

Motorer, mopedmotorer, tillverkning30910

Motorer, motorcykelsmotorer, tillverkning30910

Motorer, rälsfordon, egentillverkade, reparation28110

Motorer, rälsfordon, ej egentillverkade, reparation33170

Motorer, rälsfordon, partihandel46699

Motorer, skotermotorer (ej till snöskotrar eller 

vattenskotrar), tillverkning

30910

Motorer, snöskotrar, tillverkning29101

Motorer, stationsnära, ej elektriska, tillverkning28110

Motorer, stationära, ej elektriska, egentillverkade, 

reparation

28110

Motorer, stationära, ej elektriska, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Motorer, till motorcyklar, mopeder och skotrar med 

hjul, reparation

45400

Motorer, till motorfordon på 3,5 ton eller större, 

renovering och ombyggnad i fabrik

29102

Motorer, till motorfordon på 3,5 ton eller större, 

tillverkning

29102

Motorer, till motorfordon, under 3,5 ton, tillverkning (ej 

till vattenskotrar, skotrar med hjul, mopeder eller 

motorcyklar)

29101

Motorer, vattenskotrar, tillverkning28110

Motorfordon, 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Motorfordon, omfattande ombyggnad av karosser, 

motorer eller chassin (ej på bilverkstad)

29200

Motorfordon, under 3,5 ton tillverkning (ej MC, 

mopeder, skotrar med hjul eller vattenskotrar)

29101

Motorfordonsförsäkringar65120

Motorgeneratorer (utom turbingeneratorer), tillverkning27110

Motorklubbar93120

Motoroljor, partihandel46710

Motoroljor, provisionshandel till företag46120

Motoroljor, tillverkning19200

Motororganisationer (ej branschorganisationer)94990

Motorsport, arrangera motortävlingar93199

Motorsport, drift av motorbanor93113

Motorsport, professionella idrottsmän93199

Motorsportförbund93199

Motorsportklubbar93120

Motorsågar, butikshandel47522

Motorsågar, motordrivna handverktyg, egentillverkade, 

reparation

28240

Motorsågar, motordrivna handverktyg, ej egentillverkad, 

reparation

33120

Motorsågar, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Motorsågar, partihandel46620

Motortvätt45201

Motortävlingsverksamhet93199

Motorvägar, anläggning av42110

Motorvärmare, installation och reparation45203

Motorvärmare, till bilar, detaljhandel45320

Motorvärmare, till bilar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Motorvärmare, tillverkning27510

Mottaga licensavgifter och andra avgifter vid 

franchisingavtal

77400

Mottaga royalty eller licensavgifter för användning av 

patenterade enheter

77400

Mottaga royalty eller licensavgifter för användning av 

programvaror

58290

Mottaga royalty eller licensavgifter för användning av 

tjänstemärken

77400

Mottaga royalty eller licensavgifter för användning av 

varumärken

77400

Mottaga royalty eller licensavgifter för användning av 

varunamn

77400

Mp3-spelare, reparation, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95210

Mudderverk, byggande av30110

Mudderverk, partihandel46630

Muddringsarbeten42910

Muffar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Muffar, päls, partihandel46420

Muggar, pappersmuggar, tillverkning17220

Muggar, plast, partihandel46499

Muggar, plastmuggar, tillverkning22290

Muggar, porslin, partihandel46440

Muggar, porslinsmuggar, tillverkning23410

Munskydd, tillverkning32990

Munspel, partihandel46499

Munspel, tillverkning32200

Munvatten, tillverkning20420

Murbruk, ej eldfast, fabriksblandad, tillverkning23640

Murbruk, eldfast, tillverkning23200

Murbruk, partihandel46731
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Murbruksblandare, tillverkning28920

Murning, putsning43999

Mursten, betong, partihandel46731

Murstenar, betong även lättbetong, tillverkning23610

Murstenar, cement, tillverkning23610

Murstenar, glas, tillverkning23190

Murtegel, ej eldfast, tillverkning23320

Murtegel, partihandel46731

Mus, datortillbehör, tillverkning26200

Mus, styrspakstillbehör och styrkulatillbehör, 

tillverkning

26200

Museiverksamhet91020

Museum91020

Musfällor, plastmusfällor, tillverkning22290

Musfällor, trä tillverkning16292

Musikaler, produktion av90020

Musikanläggningar, uthyrning, för yrkesmässigt bruk77390

Musikarrangemangsverksamhet, fristående90020

Musikarrangörverksamhet, fristående90020

Musikautomater, uthyrning77390

Musikcaféer56100

Musiker, fristående90010

Musikföreningar90010

Musikförlag59200

Musikhögskolan85420

Musikinstrument, antika, restaurering33190

Musikinstrument, av leksakskaraktär, butikshandel47650

Musikinstrument, egentillverkade, renovering, 

reparation och underhåll

32200

Musikinstrument, ej av leksakskaraktär, butikshandel47595

Musikinstrument, ej av leksakskaraktär, tillverkning32200

Musikinstrument, ej egentillverkade, renovering, 

reparation och underhåll (ej orglar eller historiska 

musikinstrument)

95290

Musikinstrument, historiska, renovering33190

Musikinstrument, internethandel till privatpersoner och 

hushåll (webbutik)

47919

Musikinstrument, leksaksinstrument, tillverkning32400

Musikinstrument, partihandel (även handel på Internet 

till företag)

46499

Musikinstrument, provisionshandel till företag46180

Musikinstrument, renovering av ej egentillverkade 

orglar

33190

Musikinstrument, uthyrning för yrkesmässigt bruk77390

Musikinstrument, uthyrning till hushåll77290

Musikkursverksamhet, (ej kommunal eller statlig)85522

Musikkårer90010

Musikmanuskript, tryckning18122

Musikpedagogverksamhet, privatundervisning85522

Musikproducentverksamhet, fristående90020

Musikproduktionsverksamhet, utgivning av 

ljudinspelningar

59200

Musikskoleverksamhet, ej kommunal85522

Musiksällskap90010

Musikteaterföreställningar, produktion av90020

Musikterapi, ej med psykoterapeutisk inriktning96040

Musikterapi, psykoterapeutisk inriktning86909

Musikunderhållning, artistisk verksamhet (ej 

produktion)

90010

Musikunderhållning, produktion av90020

Musikundervisning, privatundervisning85522

Musikuppträdande, fristående verksamhet90010

Musikutövning90010

Muskulering, människor, (direkt på de muskler som är 

spända och hårda) (ej medicinsk)

96040

Musmattor, tillverkning26200

Musselkonserver, partihandel46380

Musselkonserver, tillverkning10200

Musselodling i saltvatten03210

Musselodling i sötvatten03220

Must, av färsk frukt och färska grönsaker, tillverkning10320

Mutterdragare, med inbyggd drivkälla, tillverkning28240

Muttrar, partihandel46741

Muttrar, tillverkning (även av rostfritt stål)25940

MVC (mödravårdscentral)86903

Myggmedel, bekämpningsmedel, partihandel46750

Myggmedel, bekämpningsmedel, provisionshandel till 

företag

46120

Myggmedel, bekämpningsmedel, tillverkning20200

Myggmedel, kosmetisk, appliceras på huden, 

tillverkning

20420

Myggmedel, kosmetiska, appliceras på huden, 

butikshandel

47750

Myggmedel, kosmetiska, appliceras på huden, handel 

på internet till hushåll och privatpersoner 

(internethandel, webbutik)

47919

Myggmedel, kosmetiska, appliceras på huden, 

partihandel

46450

Myggmedel, kosmetiska, appliceras på huden, 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47919

Myggmedel, kosmetiska, appliceras på huden, 

provisionshandel till företag

46180

Mynt, butikshandel47784

Mynt, partihandel46499

Mynt, tillverkning32110

Myntinsamling från parkeringsmätare, på uppdrag82990

Mynträkningsmaskiner och sedelräkningsmaskiner, 

tillverkning

28230

Mystery shopping73200

Målarskola, gymnasial undervisning85321

Måleriarbeten, på byggnader och anläggningar, 

invändigt och utvändigt

43341

Måleriutrustning, ej konstnärsmaterial, partihandel46499

Målning av byggnader och anläggningar43341

Målning av vägmarkeringar42110

Målning konstnärlig verksamhet90030

Målning vid kärnkraftverk43341

Målning, apparater, på uppdrag25610

Målning, maskiner, på uppdrag25610

Målning, sprutmålning av möbler i samband med 

nytillverkning

31090

Målning, sprutmålning, flygplan, helikoptrar, på 

uppdrag

25610

Målning, sprutmålning, köksinredningar, 

fabriksmålning

31090
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Målning, sprutmålning, metallvaror, på uppdrag (ej av 

fartyg eller begagnade bilar)

25610

Målning, sprutmålning, möbler, begagnade, på 

uppdrag

95240

Målning, sprutmålning, rälsfordon, på uppdrag25610

Målning, sprutmålning, transportmedel, på uppdrag (ej 

av fartyg eller begagnade bilar)

25610

Målningsrullar, tillverkning32910

Målningsverktyg, butikshandel47523

Målningsverktyg, ej konstnärsmaterial, partihandel46499

Målskjutningsmaterial, partihandel46499

Målskjutningsmaterial, tillverkning32990

Månadstidningar, tryckning18121

Måttband, metall, tillverkning25999

Måttband, papper, tillverkning17290

Måttband, plastmåttband, tillverkning22290

Mäklare, lån66190

Mäklartjänster och värderingstjänster utom 

fastighetsförmedling och försäkringar

74900

Mäkleri avseende råvarukontrakt (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Mäkleri avseende värdepapper (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Mäkleri med företag, dvs. ombesörjande av köp och 

försäljning av små och medelstora företag inklusive 

praktiker, men inte fastighetsmäkleri

74900

Mäkleriverksamhet inom transport52290

Mäkleriverksamhet med patent (ombesörjande av köp 

och försäljning av patent)

74900

Mäkleriverksamhet, fastigheter68310

Märken, vävda, tillverkning13960

Mässmontrar, bygger och snickrar, på mässor82300

Mässmontrar, uthyrning77390

Mässor, arrangör av82300

Mässor, varumässor, drivande av82300

Mässutrustning, montering82300

Mässverksamhet82300

Mätinstrument, ej för medicinskt bruk, eller 

mikrometrar och skjutmått, partihandel (även 

internethandel till företag)

46691

Mätinstrument, ej för medicinskt bruk, 

provisionshandel till företag

46141

Mätinstrument, ej medicinska, tillverkning26510

Mätinstrument, för medicinskt bruk, partihandel46460

Mätinstrument, för medicinskt bruk, provisionshandel 

till företag

46180

Mätinstrument, som mikrometrar och skjutmått, 

partihandel (även internethandel till företag)

46741

Mätning av luftföroreningar71200

Mätning av radioaktivitet71200

Mätning och analys av radon i hus71129

Mätning, avverkade virkesvolymer02401

Mätning, spänningsförhållanden i berg71129

Mätteknisk konsultverksamhet, inom bygg och 

anläggning

71121

Mätutrustning (ej för medicinskt bruk), partihandel46691

Mätutrustning (ej för medicinskt bruk), tillverkning26510

Mätutrustning för medicinskt bruk, (ej termometrar), 

tillverkning

32501

Mätutrustning för medicinskt bruk, partihandel46460

Mätutrustning för medicinskt bruk, provisionshandel till 

företag

46180

Mätutrustning och kontrollutrustning, uthyrning77390

Mätutrustning, termometrar, ej medicinska, tillverkning26510

Mätverktyg, som mätstockar, mikrometrar, skjutmått, 

vattenpass m.fl., butikshandel

47521

Möbelarkitekter, (möbelformgivare), uppdrag74101

Möbelbeslag, montering25720

Möbeldesign74101

Möbelformgivning på uppdrag74101

Möbelmagasinering52100

Möbelmålning på uppdrag, nya möbler31090

Möbelpolering, på uppdrag, (ej av använda möbler hos 

kunden)

31090

Möbelpuffar, tillverkning13922

Möbelrenovering (utom för kirurgiskt, medicinskt, 

dentalt och veterinärt bruk, ej säten för transportmedel)

95240

Möbelsnickeri, köksmöbler, tillverkning31021

Möbelstommar, trä, till kontorsmöbler och 

butiksmöbler, tillverkning

31011

Möbelstommar, trä, till köksstolar, tillverkning31021

Möbelstommar, trä, till sovrumsstolar och 

vardagsrumsstolar, tillverkning

31090

Möbelstommar, trä, till trädgårdsstolar, tillverkning31090

Möbeltapetsering, reparation och renovering av 

sittmöbler, (utom för kirurgiskt, medicinskt, dentalt och 

veterinärt bruk, ej säten för transportmedel)

95240

Möbeltapetsering, som en del av tillverkningen av 

sittmöbler för hushåll

31090

Möbeltyg, butikshandel47510

Möbeltyger, partihandel46410

Möbelöverdrag, fasta för möbelfabrikanter, tillverkning13921

Möbelöverdrag, lösa, tillverkning13922

Möbler för kyrkor, skolor och restauranger, tillverkning31011

Möbler och mattor, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Möbler, antika, butikshandel47791

Möbler, antika, partihandel46470

Möbler, antika, reparation95240

Möbler, badrum, tillverkning31090

Möbler, begagnade, butikshandel (ej antika möbler)47792

Möbler, butikshandel (möbelaffärer, möbelbutiker, 

möbelhandel), ej antika möbler eller kontorsmöbler

47591

Möbler, butiksmöbler, partihandel46650

Möbler, butiksmöbler, provisionshandel till företag46150

Möbler, butiksmöbler, reparation95240

Möbler, butiksmöbler, tillverkning31011

Möbler, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik, möbelhandel) till hushåll och privatpersoner

47919

Möbler, för biografer, hotell, kyrkor, restauranger, 

skolor, teatrar, tillverkning

31011

Möbler, för dentalt bruk, partihandel46460

Möbler, för dentalt bruk, provisionshandel till företag46141

Möbler, för hushåll, partihandel (även internethandel till 

företag) möbelhandel

46470
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Möbler, för hushåll, provisionshandel till företag46150

Möbler, för kirurgiskt bruk, egentillverkade reparation32501

Möbler, för kirurgiskt bruk, ej egentillverkade reparation33130

Möbler, för kirurgiskt bruk, partihandel46460

Möbler, för kirurgiskt bruk, provisionshandel till företag46141

Möbler, för kirurgiskt bruk, tillverkning32501

Möbler, för medicinskt bruk, egentillverkade, reparation32501

Möbler, för medicinskt bruk, partihandel46460

Möbler, för medicinskt bruk, provisionshandel till 

företag

46141

Möbler, för medicinskt bruk, tillverkning32501

Möbler, för sovrum och vardagsrum, tillverkning31090

Möbler, för veterinärt bruk, egentillverkade, reparation32501

Möbler, för veterinärt bruk, ej egentillverkade, 

reparation

33130

Möbler, för veterinärt bruk, partihandel46460

Möbler, för veterinärt bruk, provisionshandel till företag46141

Möbler, för veterinärt bruk, tillverkning32501

Möbler, kontorsmöbler, partihandel46650

Möbler, kontorsmöbler, provisionshandel till företag46150

Möbler, kontorsmöbler, reparation95240

Möbler, kontorsmöbler, tillverkning31011

Möbler, korgmöbler och flätade möbler, partihandel46470

Möbler, köksmöbler, reparation95240

Möbler, metall, för hushåll, partihandel46470

Möbler, plastmöbler, för hushåll, partihandel46470

Möbler, reparation (utom för kirurgiskt, medicinskt, 

dentalt och veterinärt bruk, ej säten för transportmedel)

95240

Möbler, rottingmöbler, partihandel46470

Möbler, sitt, till trädgård, tillverkning31090

Möbler, stoppade sittmöbler, tvätt hos hushåll och 

privatpersoner

96012

Möbler, trädgårdsmöbler, partihandel46470

Möbler, uthyrning till företag (ej kontorsmöbler)77290

Möbler, uthyrning till hushåll77290

Möbler, verkstadsmöbler, provisionshandel till företag46141

Möbler, verkstadsmöbler, reparation95240

Möbler, verkstadsmöbler, tillverkning31011

Mödrahälsovård (MHV)86903

Mödravård, primärvård86903

Mödravårdscentral (MVC)86903

Mögelbesiktning, försäkringsfall66290

Mögelhundförare01620

Mögelsanering81290

Mönja, partihandel46731

Mönja, tillverkning20120

Mönsterkonstruktion74101

Mönstermodellör74101

Möss, uppfödning01499

Mössfoder, partihandel46410

Mössfoder, tillverkning14190

Mössor, barnmössor, ej av päls, butikshandel47714

Mössor, dammössor, ej av päls, butikshandel47713

Mössor, herrmössor, dammössor och barnmössor 

blandat, ej mössor av päls, butikshandel

47711

Mössor, herrmössor, ej av päls, butikshandel47712

Mössor, partihandel46420

Mössor, pälsmössor, butikshandel47715

Mössor, tillverkning (ej badmössor)14190

Mötesbokning telefonbokning, på uppdrag82200
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Nacho chips, tillverkning10722

Nafta, partihandel46710

Nagelfilar, oädel metall, tillverkning25710

Nagellack, butikshandel47750

Nagellack, partihandel46450

Nagellacker, tillverkning20420

Nagelsaxar, tillverkning25710

Nagelteknologverksamhet96022

Nagelvård96022

Naglar, handel till företag, partihandel46499

Naglar, nageldesign, nagelbyggnad, nagelförlängning, 

nagelmålning, nagelskulptering

96022

Namnplåtar, med belysning, tillverkning27400

Namnplåtar, oädel metall, tillverkning25999

Nanobioteknologi: tillämpande av verktygen och 

processer från nano/mikrofabrikation för att bygga 

apparater för att studera biosystem och tillämpningar 

inom läkemedelsadministration, diagnostik o.d.

72110

Naprapat utbildning85599

Naprapatbehandlingar, människor86905

Narkomanvård, barn och ungdom, vård, på sjukhem, 

vårdhem och behandlingshem

87202

Narkomanvård, specialiserad sluten somatisk (kropps) 

sjukvård, på sjukhus och lasarett

86102

Narkomanvård, vuxna, vård, på sjukhem, vårdhem och 

behandlingshem

87203

Natriumhydroxid, tillverkning20130

Natriumsulfiter, partihandel46750

Natriumsulfiter, provisionshandel till företag46120

Natriumsulfiter, tillverkning20130

Nattdaghem (ej familjedaghem)85100

Nattklubbar56100

Nattkläder, damer, tillverkning14140

Nattkläder, flickor, tillverkning14140

Nattkläder, herrar, tillverkning14140

Nattkläder, pojkar, tillverkning14140

Nattlinnen, tillverkning14140

Nattvaktstjänster, uppdrag80100

Nattvardsbröd, partihandel46360

Nattvardsbröd, tillverkning10722

Naturasfalt, utvinning08990

Naturfotografering74203

Naturgas, distribution via pipelines49500

Naturgas, partihandel46710

Naturgasprospektering i utvinningssyfte09100

Naturgasutvinning06200

Naturgodis, frukt, nötter m.m. överdragna med brun 

choklad, industriell tillverkning

10822

Naturgodis, frukt, nötter m.m. överdragna med vit 

choklad eller yoghurt, industriell tillverkning

10821

Naturgodis, nötter, rostade eller saltade, framställning10390

Naturinventering, på uppdrag (ej skogsinventering)74900

Naturlig bitumen, utvinning08990

Naturliga slipmedel, brytning av08990

Naturläkemedel, butikshandel47291

Naturläkemedel, partihandel46460

Naturläkemedel, provisionshandel till företag46180

Naturläkemedel, tillverkning21200

Naturmedel, butikshandel47291

Naturmedel, partihandel46380

Naturmedel, provisionshandel  till företag46170

Naturmedel, tillverkning (ej kosttillskott)10860

Naturreservat, drift av91040

Naturskolor85593

Naturskyddsföreningar94990

Natursten, inristning23709

Naturtarmar, för korvberedning, partihandel46320

Naturvandringar med guider93199

Naturvårdsorganisationer94990

Navigationsinstrument, installation av egentillverkade26510

Navigationsinstrument, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Navigationsinstrument, partihandel46691

Navigationsinstrument, reparation av egentillverkade26510

Navigationsinstrument, reparation av ej egentillverkade33130

Navigationsinstrument, tillverkning26510

Navigationssystem för bilar, reparation och service95290

Navigationssystem, bilar, installation i samband med 

detaljhandel

47430

Navigationsutrustningar, partihandel46699

Necessärer, partihandel46499

Necessärer, tillverkning15120

Nedladdning av film från internet59110

Nedladdning av musik från internet59200

Nedladdning av programvaror (mjukvaror) för dataspel 

från internet

58210

Nedladdning av programvaror, mjukvaror från internet 

(ej för dataspel)

58290

Nedmontering, cementering av hus till oljekällor eller 

gaskällor

09100

Nedskrotning, fartyg38319

Negligéer, tillverkning14140

Neonrör, butikshandel47594

Neonrör, partihandel46434

Neonrör, tillverkning27400

Neonskyltar, partihandel46699

Neonskyltar, tillverkning27400

Neonskyltar, uppsättning av43290

Nickel, ur malm eller skrot, framställning24450

Nickelkadmiumbatterier, (NiCad), tillverkning27200

Nickelmetallhydridbatterier, (NiMH) tillverkning27200

Nickelskärsten, framställning24450

Nikotintuggummi, tillverkning10890

Nitar, (ej rörnitar), tillverkning25940

Nitar, partihandel46741

Nitrat, brytning08910

Nitrersyra, tillverkning20150

Nitrogen, framställning20110

Nivåmätare, elektriska, tillverkning26510

Nockplåtar, tillverkning25999

Noter, butikshandel47595

Noter, elektroniska eller tryckta, utgivning59200

Noter, musik, tryckning18122

Noter, musikförlag59200

Noter, partihandel46499

Nothäften, butikshandel47595



SNI2007 Uppslagstext sid 116UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Notklämmor, metall, tillverkning25999

Notklämmor, plast, tillverkning22290

Notmanuskript, tryckning18122

Nudlar, butikshandel47299

Nudlar, partihandel46380

Nummerlappar, tyg, tillverkning13922

Nybyggnation av broar och tunnlar42130

Nybyggnation av hus, nyproduktion av villor, (ej 

uppsättning av egentillverkade monteringsfärdiga hus)

41200

Nybyggnation av järnvägar och tunnelbanor42120

Nybyggnation av vattenleder, hamnarbeten, 

flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar o.d.

42910

Nybyggnation av vattenledningar och avloppssystem42210

Nybyggnation av vägar42110

Nyckelservice, medan du väntar95290

Nyckelskåp, metall, tillverkning25999

Nyckelskåp, trä, tillverkning16292

Nyckelsäkerhetsabonnemang, försäljning och 

administration

80200

Nyckelämnen, partihandel46741

Nyckelämnen, tillverkning25720

Nycklar, butikshandel47522

Nycklar, partihandel46741

Nycklar, tillverkning25720

Nycklar, tillverkning medan du väntar (nyckelkopiering)95290

Nyhetsbyråers förmedling av nyheter, bilder och 

featurematerial till medier

63910

Nyhetsfotograferingsverksamhet74203

Nyhetsförmedling63910

Nykterhetsförbund94990

Nysilvervaror, butikshandel47772

Nysilvervaror, partihandel46499

Nysilvervaror, tillverkning32120

Nålar, ej symaskinsnålar, tillverkning25930

Nålar, ej synålar, partihandel46499

Nålfiltmattor, tillverkning13930

Nämndemannaföreningar94200

Närbutiker47112

Näringslivsprogram, utförd av offentlig sektor (ej 

infrastruktur, lantbruk eller arbetsmarknad) (ej av 

privata företag)

84139

Näringspolitiska intresseorganisationer94111

Näringssubstrat, partihandel46210

Näringssubstrat, tillverkning21100

Näringsterapi86909

Näringstillskott, internethandel (webbutik) till hushåll 

och privatpersoner

47919

Näringstillskott, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Näringstillskott, t.ex. proteindrinkar, butikshandel47291

Näringstillskott, t.ex. proteindrinkar, partihandel46380

Näringstillskott, t.ex. proteindrinkar, tillverkning10890

Närköpsbutik47112

Närradio, direktsändning60100

Näsdukar, av papper, partihandel46499

Näsdukar, pappersnäsdukar, tillverkning17220

Näsdukar, textil, partihandel46410

Näsdukar, textil, tillverkning14190

Näshåltagning96022

Nät, metall, tillverkning25930

Nätdrift, privat, trådlös61200

Nätdrift, trådbunden61100

Nätdrift, trådlös61200

Nätdrift, överföring via satellit61300

Nätoperatörstjänster, trådbunden61100

Nätoperatörstjänster, trådlös61200

Nättidning, annonstidningsutgivning på internet, 

webbtidning, som utkommer 4 eller fler gånger i 

veckan

58132

Nättidning, dagstidningsutgivning på internet, 

webbtidning

58131

Nättidning, tidskriftsutgivning på internet, webbtidning58140

Nätunderhåll, trådbunden61100

Nätunderhåll, trådlös61200

Nätunderhåll, överföring via satellit61300

Nätverkshem (anhörighem och närståendehem) för 

barn och ungdomar med missbruksproblem

87202

Nätverkshem (anhörighem, närståendehem) för barn 

och ungdomar med sociala problem

87901

Nätverksinstallation, datanät och telenät, i byggnader43210

Nätverksverksamhet, privat, trådbunden61100

Näverslöjd, butikshandel47789

Näverslöjd, partihandel46499

Näverslöjd, tillverkning16293

Nödslakt10111

Nödutrustning, flygplan, service och kontroll, uppdrag71200

Nöjesbad, drift av93210

Nöjesbåtar, byggande av30120

Nöjesfält, drivande av93210

Nöjesjaktarrangemang93199

Nöjesparker, drift av93210

Nötkreatur och bufflar, köttproduktion, uppfödning01420

Nötkreatur, partihandel46230

Nötkreatur, slakt (ej gårdsslakterier)10111

Nötkött, produktion på gården01420

Nötköttsproduktion01420

Nötter, beredda, partihandel46380

Nötter, internethandel (webbutik), till hushåll och 

privatpersoner

47919

Nötter, oberedda, partihandel46310

Nötter, plockning02300
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Oblat, partihandel46360

Oblat, tillverkning10722

Obligationer, tryckning18122

Obligationsfonder64301

Obligationsförsäljning, för annans räkning (tillstånd 

krävs från Finansinspektionen)

66120

Obstetrikkliniker, specialiserad sluten somatisk 

(kropps) sjukvård, på sjukhus

86102

Odd fellow logen94990

Odling av baljväxter01110

Odling av bönor01110

Odling av drogväxter01280

Odling av energigrödor01110

Odling av fiberväxter som spånadslin och hampa01160

Odling av hampa01160

Odling av havre01110

Odling av humle01280

Odling av korn01110

Odling av kärnfrukter och stenfrukter01240

Odling av köksväxter i växthus01134

Odling av köksväxter på friland01133

Odling av läkeörter01280

Odling av majs (ej självplockning)01110

Odling av medicinalväxter01280

Odling av nötter01250

Odling av oljelin01110

Odling av oljeväxter01110

Odling av perenner i växthus01301

Odling av perenner på friland01302

Odling av potatis01131

Odling av raps01110

Odling av ris01120

Odling av rybs01110

Odling av råg01110

Odling av sockerbetor01132

Odling av sockerrör01140

Odling av solrosfrö01110

Odling av spannmål01110

Odling av spånadslin01160

Odling av te, kaffe och kakao01270

Odling av tobak01150

Odling av trindsäd (baljväxter)01110

Odling av träd för utvinning av växtsaft01290

Odling av utplanteringsväxter, (sticklingar), 

prydnadsväxter, i växthus

01301

Odling av vete01110

Odling av vinbär, krusbär och hallon01250

Odling av vindruvor01210

Odling av ärtor01110

Odling, jordbruksväxter, blandat, mest sockerbetor01132

Odling, jordbruksväxter, blandat, mest vallodling01199

Odling, julgranar01290

Odling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest köksväxter i växthus

01134

Odling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest köksväxter på friland

01133

Odling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest plantskoleväxter i 

växthus

01301

Odling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest plantskoleväxter på 

friland

01302

Odling, prydnadsväxter i växthus01191

Odling, svamp01135

Odling, vegetabiliska flätningsmaterial01290

Odling, övriga, jordbruksväxter (högst 2 hektar åker 

och ej stor djurbesättning)

01500

Off shore, (offshore) naturgas, på uppdrag09100

Off shore, (offshore) oljor, på uppdrag09100

Offentliga toaletter, uppförande av42210

Officersföreningar94120

Officianter för borgerlig begravning96030

Officianter för kyrklig begravning94910

Offsetpressar med arkmatning, kontorstyp, tillverkning28230

Offsettryck, (ej tidningar och tidskrifter)18122

Oftalmologiska instrument, egentillverkade, reparation32501

Oftalmologiska instrument, ej egentillverkade, 

reparation

33130

Oftalmologiska instrument, tillverkning32501

Ogräsbekämpningsmedel, partihandel46750

Ogräsbekämpningsmedel, tillverkning20200

Ogräsrensning i trädgårdar och parker, på uppdrag81300

Ogräsrensning på uppdrag till växtodlare01610

OH-projektorer, tillverkning26700

OK, orienteringsklubbar93120

Olivoljor, butikshandel47299

Olivoljor, partihandel46330

Olivoljor, raffinerade eller råa, tillverkning10410

Oljeabsorberingsmedel, partihandel46750

Oljebyte och annan underhållsservice, på motorfordon 

(ej på MC och skotrar)

45201

Oljedestruktion38220

Oljeeldningsaggregat, installation, reparation och 

underhåll, ej utförd av tillverkaren

43221

Oljeeldningsaggregat, partihandel46699

Oljeeldningsaggregat, tillverkning25210

Oljefilter för förbränningsmotorer, tillverkning28290

Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till 

förbränningsmotorer (ej till motorfordon), partihandel

46699

Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till 

förbränningsmotorer (ej till motorfordon), 

provisionshandel till företag

46141

Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till 

förbränningsmotorer, för motorcyklar, detaljhandel, 

internethandel,  partihandel, provisionshandel

45400

Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till 

förbränningsmotorer, för motorfordon (ej till 

motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar), partihandel och provisionshandel

45310

Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till 

förbränningsmotorer, för motorfordon, detaljhandel (ej 

till motorcyklar, mopeder, skotrar med hjul och 

vattenskotrar)

45320

Oljefröer, partihandel46210
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Oljefärger, för användning i och på byggnader och 

anläggningar, butikshandel

47523

Oljefärger, för användning i och på byggnader och 

anläggningar, partihandel

46731

Oljefärger, tillverkning20300

Oljekakor, från vegetabiliska oljor och fetter, tillverkning10410

Oljekakor, partihandel46210

Oljekraftfoder, framställning10410

Oljekraftfoder, till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.), 

partihandel

46210

Oljepannor, tillverkning25210

Oljeplattformar, uthyrning09100

Oljeplattformsservice09100

Oljeprospektering i utvinningssyfte09100

Oljeraffinaderier19200

Oljesanering, tankar och reservoarer81221

Oljesaneringsprodukter, trä och bark, framställning16292

Oljetankar, rengöring81221

Oljetillsatsmedel, partihandel46750

Oljetillsatsmedel, tillverkning20590

Oljor, animaliska, ätbara, partihandel46330

Oljor, partihandel från tankbil46710

Oljor, raffinerade eller råa, animaliska eller 

vegetabiliska, framställning, tillverkning (ej majsoljor)

10410

Oljor, vegetabiliska, ätbara, partihandel46330

Olycksfallsförsäkringar och sjukförsäkringar65120

Ombyggnad av bilmotorer, till bilar på 3,5 ton eller 

större, tillverkning

29102

Ombyggnad av bilmotorer, till bilar under 3,5 ton29101

Ombyggnad av fartyg30110

Ombyggnad av fritidsbåtar30120

Ombyggnad av hus41200

Ombyggnad och renovering av befintliga bostäder41200

Ombyggnad och renovering av bevattningssystem42210

Ombyggnad och renovering av broar och tunnlar42130

Ombyggnad och renovering av plåttak43911

Ombyggnad och renovering av vägar (vägförbättringar)42110

Ombyggnad och renovering av övriga tak ej av plåt eller 

takspån

43912

Ombyggnad och renovering inom vattenbyggnad, t.ex. 

hamnar, kajer, dammar, kanaler för transport

42910

Ombyggnation av hus41200

Omformare, elektriska, partihandel46699

Omformare, elektriska, tillverkning27110

Omformare, statiska, tillverkning27110

Omklädning av sittmöbler, för butik, kontor, kök och 

hushåll, som en del av nytillverkningen

31090

Omklädning, omklädsel av sittmöbler, i samband med 

reparation och renovering av möbler, (utom för 

kirurgiskt, medicinskt, dentalt och veterinärt bruk, ej 

säten för transportmedel)

95240

Omklädsel av sittmöbler, för butik, kontor, kök och 

hushåll, som en del av nytillverkningen

31090

Omkopplare, elektriska kretsar, tillverkning27120

Omnibusslinjer49311

Områdeskontor/exp. barnomsorg85100

Omsorg för personer med funktionsnedsättning, öppna 

sociala insatser som personlig assistans, daglig 

verksamhet, avlösarservice o.d.

88102

Omsorg för personer med fysisk funktionsnedsättning i 

bostad med särskild service (gruppboende, 

servicelägenheter o.d.)

87302

Omsorg för personer med psykisk 

funktionsnedsättning i bostad med särskild service 

(gruppboende, servicelägenheter o.d.)

87201

Omsorg, barnomsorg, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Omsorg, för personer med funktionsnedsättning, 

administration, offentlig förvaltning (ej av privata företag)

84124

Omsorg, missbrukare, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Omsorg, äldreomsorg, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Onkologisk vård på sjukhus86102

Onlinespel i vinstsyfte med spelavgift92000

Onlinespel, utan spelavgift, tillhandahållande av spel 

avsedda för att spelas på Internet såsom, rollspel, 

strategispel, actionspel, kortspel, barnspel m.fl.

58210

Oorganiska grundkemikalier, partihandel46750

Oorganiska grundkemikalier, tillverkning20130

Opakmedel, beredda, tillverkning20300

Operaföreställningar, produktion av90020

Operahus, drift av90040

Operationsbord, tillverkning32501

Operationsdukar, tillverkning32501

Opinionsundersökningar73200

Optikartiklar, partihandel46435

Optikers verksamhet, (optometri) undersökning och 

utprovning av glasögon och kontaktlinser i samband 

med butikshandel och reparation

47781

Optikverksamhet, (optometri) enbart 

synundersökningar och utprovning av kontaktlinser och 

glasögon, ej handel med optiska artiklar

86909

Optikverksamhet, butikshandel med optiska artiklar 

(utom fotoutrustning)

47781

Optisk positioneringsutrustning, tillverkning26700

Optiska artiklar, (utom fotoutrustning), butikshandel47781

Optiska artiklar, partihandel46435

Optiska artiklar, tillverkning26700

Optiska diskettstationer, (t.ex. cd-rw, cd-rom, dvd-rom, 

dvd-rw), tillverkning

26200

Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar, för 

dataöverföring eller direktöverföring av bilder, tillverkning

27310

Optiska förstoringsinstrument, tillverkning26700

Optiska glas, partihandel46435

Optiska glas, tillverkning26700

Optiska instrument (ej mätinstrument eller 

kontrollinstrument), reparation av ej egentillverkade

33130

Optiska instrument , installation av ej egentillverkade, 

ej i samband med handel

33200

Optiska speglar, tillverkning26700

Ordbehandlingsmaskiner, tillverkning28230

Ordböcker, utgivning58110

Ordenssällskap o.l.94990
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Ordermottagning, på uppdrag, på telefon82200

Ordningsvaktsföreningar94200

Ordningsvakttjänster, uppdrag80100

Organisation, marknadsföring och/eller ledning av 

evenemang t.ex. mässor, konferenser och möten

82300

Organisationskonsultverksamhet70220

Organisationsrådgivningskonsult70220

Organisationsutvecklingsutbildning, på uppdrag85594

Organisering av studentutbytesprogram85600

Organiska baskemikalier, tillverkning20140

Organiska grundkemikalier, partihandel46750

Organiska grundkemikalier, tillverkning20140

Organistverksamhet inom religiös verksamhet94910

Organistverksamhet, artistisk verksamhet90010

Orgelbyggnation32200

Orglar, butikshandel47595

Orglar, partihandel46499

Orglar, renovering av egentillverkade32200

Orglar, renovering av ej egentillverkade33190

Orglar, reparation av egentillverkade32200

Orglar, reparation av ej egentillverkade33190

Orglar, tillverkning32200

Orienteringsklubbar93120

Originalframställning för internet62010

Originalframställning, ej tryckoriginal eller för internet74102

Originalframställning, för tryckning18130

Orkesterföreningar90010

Orkestrar90010

Ornament, metall, montering43390

Ornamentsten, partihandel46731

Ornamentsten, tillverkning23709

Ortopedisk vård på sjukhus86102

Ortopediska artiklar, partihandel46460

Ortopediska artiklar, tillverkning32501

Oscillografer, partihandel46691

Oscillografer, tillverkning26510

Ostar, butikshandel47299

Ostar, mognadslagring i samband med tillverkning av 

ostar

10511

Ostar, partihandel46330

Ostar, tillverkning10511

Ostbågar, partihandel46380

Ostbågar, tillverkning10612

Osteologi, forskning72190

Osteopati96040

Osthyvlar, salladsbestick, stekspadar, tårtspadar, 

plast, tillverkning

22290

Ostkakor, partihandel46330

Ostkakor, tillverkning10519

Ostmassa, framställning10511

Ostronkonserver, partihandel46380

Ostronkonserver, tillverkning10200

Ostronodling i saltvatten03210

Osttillverkning10511

Overheadapparater, partihandel46660

Overheadapparater, tillverkning26700

Overheadbilder, framställning18130

OVK-besiktningar (funktionskontroll av 

ventilationssystem)

71200

Oxygengas, framställning20110

Oxygengas, partihandel46750
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Pacemakers, reparation av egentillverkade26600

Pacemakers, reparation av ej egentillverkade33130

Pacemakers, tillverkning26600

Packlådor, trä, partihandel46762

Packlådor, trä, tillverkning16240

Packningar, asbest, tillverkning23999

Packningar, gummipackningar, tillverkning22190

Packningar, läder, tillverkning15120

Packningar, metallplåt, ej motorfordon, partihandel46699

Packningar, metallplåt, tillverkning28290

Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi, tillverkning22190

Packningar, VVS, partihandel46742

Paintballutrustning, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47915

Paintballverksamhet93290

Paintbollverksamhet93290

Pajer, färska bakverk, (ej matpajer), tillverkning10710

Paketering, jordbruksprodukter, i anslutning till 

jordbruksverksamhet

01630

Paketering, produkter, på uppdrag82920

Paketeringsmaskiner och tillslutningsmaskiner, 

tillverkning

28290

Paketeringsmaskiner, partihandel46699

Paketinlämningar, för förvaring96090

Pallboxar ej egentillverkade, reparation och underhåll33190

Pallboxar, trä, tillverkning16240

Pallkragar, trä, tillverkning16240

Palmoljor, rå, tillverkning10410

Pannkakor, frusna, industriell tillverkning (ej 

verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10722

Pannkakor, färska, industriell tillverkning (ej 

verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10710

Pannor, centraluppvärmning för hushållsbruk, 

reparation

43221

Pansardörrar, tillverkning25999

Pansarfordon, egentillverkade, reparation30400

Pansarfordon, ej egentillverkade, reparation30400

Pansarfordon, partihandel och provisionshandel45191

Pansarfordon, tillverkning30400

Pantbelåning64920

Pantmaskiner, uthyrning77390

Papegojfarm01492

Papiljotter, metall, tillverkning25999

Papiljotter, plastpapiljotter, tillverkning22290

Papp, obestrukna ej tillskuret, partihandel46769

Papp, överdraget och tillskuret, partihandel46769

Papp, överdraget och tillskuret, tillverkning17290

Pappaskar, ej wellpapp, tillverkning17219

Pappaskar, pappkartonger, ej för hushållsbruk, 

partihandel

46762

Papper eller papp i rullar/ark, kraftpapper, kraftpapp, 

tillverkning

17123

Papper i bulk, partihandel46769

Papper, belagt eller bestruket, tillverkning (ej 

tryckpapper eller kraftpapper)

17129

Papper, eller papp i rullar/ark, partihandel46769

Papper, eller papp i rullar/ark, övriga, tillverkning (ej 

tryckpapper eller kraftpapper)

17129

Papper, kraftpapper, tillverkning17123

Papper, kräpperat, tillverkning17123

Papper, perforerat, tillverkning17123

Papper, plastbelagt, tillverkning17129

Papper, plisserat, tillverkning17123

Papper, provisionshandel till företag46180

Papper, skolförbrukningsvaror och 

kontorsförbrukningsvaror, butikshandel

47622

Papper, sortering och separering tillsammans med 

t.ex. malning och tuggning

38320

Papper, tillskuret för skrivning, tryckning eller annat 

grafiskt ändamål

17230

Papper, vadd, filt o.d. med beläggning eller täckning av 

tvål eller rengöringsmedel, tillverkning

20410

Papper, överdraget och tillskuret, partihandel46769

Papper, överdraget och tillskuret, tillverkning17290

Pappersaskar, ej wellpapp, tillverkning17219

Pappersavfall, inköp och återförsäljning, partihandel46773

Pappersbägare, pappersmuggar, butikshandel47593

Pappersgarn, papperssnören, partihandel46499

Pappershandel med skolförbrukningsvaror och 

kontorsförbrukningsvaror, butikshandel

47622

Pappershålkort och papphålkort för användning i 

jacquardmaskiner, tillverkning

17290

Papperskartonger, ej wellpapp, tillverkning17219

Papperskorgar, metall, tillverkning25910

Papperskorgar, tömning av, på uppdrag38110

Papperslådor (ej wellpapp), tillverkning17219

Pappersmassa, mekanisk eller halvkemisk, tillverkning17111

Pappersmassa, partihandel46769

Pappersmassa, sulfat, tillverkning17112

Pappersmassa, sulfit, tillverkning17113

Pappersmassatillverkningsmaskiner, partihandel46699

Pappersmassatillverkningsmaskiner, tillverkning28950

Pappersmuggar, partihandel46499

Papperspåsar, partihandel46499

Papperspåsar, tillverkning17219

Pappersremsor, partihandel46499

Pappersremsor, tillverkning17290

Pappersströ till hästar, partihandel46769

Pappersströ, till hästar, tillverkning17290

Papperssäckar, för industriellt bruk, partihandel46762

Papperssäckar, tillverkning17219

Papperstallrikar, butikshandel47593

Papperstillverkningsmaskiner och 

papptillverkningsmaskiner, partihandel

46699

Papperstillverkningsmaskiner och 

papptillverkningsmaskiner, tillverkning

28950

Pappersvaror, skolförbrukningsvaror och 

kontorsförbrukningsvaror, butikshandel

47622

Pappkartonger, ej wellpapp, tillverkning17219

Pappkartonger, wellpapp, tillverkning17211

Papprör, partihandel46499

Papprör, tillverkning17290

Parabolantenner, provisionshandel till företag46150

Parabolantenner, tillverkning26300
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Paraboler, butikshandel47430

Paraboler, installation43210

Paraboler, partihandel46432

Paraffin, tillverkning19200

Paraffinljus, tillverkning32990

Paraplyer, butikshandel47711

Paraplyer, partihandel46420

Paraplyer, reparation95290

Paraplyer, tillverkning32990

Paraplyskaft, metall, tillverkning25999

Paraplyskaft, plast, tillverkning22290

Paraplyskaft, trä, tillverkning16292

Paraplyspröt, metall, tillverkning25999

Parasoller, butikshandel47593

Parasoller, partihandel46499

Parfymer, butikshandel47750

Parfymer, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Parfymer, partihandel (även internethandel till företag)46450

Parfymer, tillverkning20420

Parkanläggningar, skötsel och underhåll81300

Parker, allmänna, anläggning av43999

Parkeringshus, korttidsparkering52219

Parkeringsmätare, tillverkning26520

Parkeringsplatser, korttidsparkering, drift av52219

Parkeringsplatser, utan tak, anläggning av42110

Parkeringsplatser, uthyrning, långtidsparkering68209

Parkeringsvakttjänster på uppdrag96090

Parkeringsverksamhet, korttidsparkering52219

Parkeringsövervakning80100

Parkettgolv av sammansatta stavar16220

Parkettgolv och andra golvelement, trä, partihandel46731

Parkettläggning43330

Parkettstav, icke sammansatt, tillverkning16102

Parkettstav, partihandel46731

Parkettstavar, sammansatta, tillverkning16220

Parkförråd81300

Parkkontor, administration, offentlig förvaltning (ej av 

privata företag)

84125

Parkleksverksamhet, för barn88910

Parkskötsel, parkunderhåll81300

Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 

(även internethandel till företag)

46340

Partihandel med datorer och kringutrustning samt 

programvaror (även internethandel till företag)

46510

Partihandel med fotografiska och optiska produkter 

(även internethandel till företag)

46435

Partihandel med frukt och grönsaker (även 

internethandel till företag)

46310

Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 

(även internethandel till företag)

46440

Partihandel med gruvmaskiner, byggnadsmaskiner och 

anläggningsmaskiner (även internethandel till företag)

46630

Partihandel med hudar, skinn och läder (även 

internethandel till företag)

46240

Partihandel med insatsvaror som emballage46762

Partihandel med insatsvaror som industriförnödenheter 

och förbrukningsmaterial, som ej ingår i de färdiga 

produkterna (t.ex. skärvätskor, slipduk, slippapper, 

gastuber)

46761

Partihandel med kaffe, teer, kakao och kryddor (även 

internethandel till företag)

46370

Partihandel med kläder och skodon (även 

internethandel till företag)

46420

Partihandel med kött och köttvaror (även 

internethandel till företag)

46320

Partihandel med levande djur (även internethandel till 

företag)

46230

Partihandel med medicinsk utrustning och 

apoteksartiklar (även internethandel till företag), (ej 

röntgenutrustning)

46460

Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matoljor och 

matfetter (även internethandel till företag)

46330

Partihandel med möbler för offentlig innemiljö (ej för 

medicinskt bruk, veterinärt bruk eller dentalt bruk)

46650

Partihandel med möbler för offentlig utemiljö (t.ex. 

parkbänkar)

46650

Partihandel med parfymer och kosmetika (även 

internethandel till företag)

46450

Partihandel med råtobak (även internethandel till 

företag)

46210

Partihandel med socker, choklad och 

sockerkonfektyrer (även internethandel till företag)

46360

Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och 

djurfoder (även internethandel till företag)

46210

Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder (även 

internethandel till företag)

46210

Partihandel med textilier (även internethandel till 

företag)

46410

Partihandel med tobak (även internethandel till företag)46350

Partihandel med ur och guldsmedsvaror (även 

internethandel till företag)

46480

Partihandel med övriga insatsvaror (t.ex. halvfabrikat av 

gummi och plast, papper i bulk, textilfibrer, ädelstenar)

46769

Partihandelns förpackning, för egen räkning av kött och 

fjäderfäkött

46320

Partikelacceleratorer, tillverkning27900

Partytillbehör, butikshandel47789

Partytält, uthyrning till företag77290

Partytält, uthyrning till hushåll77290

Passagerarfartyg, byggande av30110

Passagerarterminaler, sjöfart, drift av52220

Passning av sällskapsdjur (hundar, katter m.fl.)96090

Pasta, butikshandel47299

Pasta, för avhämtning56100

Pastaprodukter, kokta eller på annat sätt preparerade, 

tillverkning (ej verksamhet på kaféer, restauranger i 

butiker eller entreprenad inom catering och centralkök)

10850

Pastaprodukter,( ej kokta eller på annat sätt 

preparerade), tillverkning

10730

Pastor och pulver för fästande av tandproteser, 

tillverkning

20420

Pastor, för lödning, tillverkning20590

Pastor, för svetsning, tillverkning20590
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Patentbyråverksamhet69103

Patentexploatering69103

Patentombudsverksamhet (= juridisk rådgivning)69103

Patenträttigheter, köp och försäljning av74900

Patientbibliotek91011

Patientföreningar94990

Patroner till kulspetspennor, partihandel46492

Patroner till kulspetspennor, tillverkning32990

Patroner, ammunition, partihandel46699

Patroner, ammunition, tillverkning20510

Patronhylsor, partihandel46699

Patronhylsor, tillverkning25999

PBU-mottagning, (psykiatri barn och ungdom), med 

läkare, ej på sjukhus

86222

PBU-mottagning, (psykiatri barn och ungdom), 

öppenvård på sjukhus

86221

PCB sanering39000

PDI (Pre Delivery Inspection) leveransinspektion, 

avvaxning, tvättning, polering

45201

Pedagogisk konsultverksamhet, läroboksförfattare90030

Pedagogisk konsultverksamhet, personalutbildning85594

Pedikyr96022

Peeling, skönhetsvård96022

Pelletar, av järn eller stål, partihandel46720

Pelletar, bränslepelletar, partihandel46710

Pelletar, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatperson

47919

Pelletar, fisk, till husdjur (grisar, hästar, kor m.fl.) 

partihandel

46210

Pelletar, fiskpelletar, tillverkning10200

Pelletar, flis, tillverkning16291

Pelletar, foder (mat) till sällskapsdjur, hundar, katter, 

m.fl.., partihandel

46380

Pelletar, innehållande spannmål, för annat än till 

djurfoder, tillverkning

10611

Pelletar, köttpelletar, till husdjur (grisar, hästar, kor 

m.fl.) partihandel

46210

Pelletar, köttpelletar, tillverkning10130

Pelletar, spannmål, till husdjur (grisar, hästar, kor 

m.fl.) partihandel

46210

Pelletar, sågspån, tillverkning16291

Pelletar, trä, tillverkning16291

Pelletering av plast för att framställa returråvara till rör, 

blomkrukor, lastpallar o.d.

38320

Penicillin, partihandel46460

Penicillinbas, tillverkning21100

Pennformare, tillverkning28230

Penningförmedling66190

Penninginsamlande organisationers verksamhet mot 

lön eller inom ramen för ett kontrakt

82990

Penninglotteriet, kommissionär för lotteriverksamhet92000

Penningmarknadsfonder64301

Pennor, butikshandel47622

Pennor, partihandel46492

Pennor, ritpennor och skrivpennor, tillverkning32990

Pennvässare, tillverkning28230

Pensionat med rumsuthyrning och restaurang55101

Pensionat, endast rumsuthyrning (ej med restaurang)55103

Pensionsfondsverksamhet, administration av 

pensionsplaner, utbetalningar (ej allmänna 

pensionsfonden)

65300

Pensionsförsäkringsverksamhet, avtal mellan 

arbetsgivare och anställd

65300

Pensionsförsäkringsverksamhet, privat, ej 

fondanknuten

65119

Pensionsförsäkringsverksamhet, privat, fondanknuten65111

Pensionskassor65300

Pensionsmyndigheten84300

Pensionsrådgivning till företag och privatpersoner (ej 

försäkringsförmedling)

66290

Pensionsstiftelser65300

Pensionärsförbund94990

Pensionärsföreningar94990

Pensionärshem, vård vid87301

Penslar, ej konstnärspenslar, partihandel46499

Penslar, konstnärspenslar, partihandel46492

Penslar, och andra målningsverktyg, butikshandel (ej 

konstnärspenslar)

47523

Penslar, tillverkning32910

Pepparkakor, hårda tillverkning10722

Pepparkakor, mjuk, tillverkning10722

Peptoner, peptonderivat och andra proteinämnen samt 

derivat av sådana ämnen

20590

Permanentmagneter, icke metalliska, keramiska eller 

av ferrit, tillverkning

27900

Permanentmagneter, keramik eller ferrit, tillverkning23440

Permanentmagneter, metalliska, tillverkning25999

Permanentvätska, tillverkning20420

Persienner, butikshandel47522

Persienner, installation och reparation (ej 

egentillverkade)

43290

Persienner, partihandel46731

Personaladministration på uppdrag70220

Personalförmedling78100

Personalförmedling till jordbruk (ej till djurskötsel)01610

Personalförmedling, husdjursskötsel01620

Personalklubbar = fackföreningar94200

Personalklubbar = idrottsföreningar93120

Personalklubbar = kamratföreningar (ej idrott)94990

Personalkonsultverksamhet70220

Personalmatsalar, drift av56291

Personalplanering, på uppdrag70220

Personalrekrytering78100

Personalutbildning85594

Personaluthyrning (temporärt), företag med anställda 

(ej avbytarverksamhet till lantbruk)

78200

Personaluthyrning, (temporärt) företag med anställda, 

uthyrning av chaufför, lagerarbetare m.fl.

78200

Personaluthyrning, (temporärt) företag med anställda, 

uthyrning av kontorspersonal

78200

Personaluthyrning, (temporärt) företag med anställda, 

uthyrning av sjukvårdspersonal

78200

Personalvård, uppdrag inom, (ej enskilda 

friskvårdsaktiviteter)

70220

Personbefordran, buss, beställningstrafik49390

Personbefordran, buss, kollektivtrafik49319
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Personbefordran, buss, linjetrafik49311

Personbefordran, buss, reguljär trafik49311

Personbefordran, fartyg i icke reguljär utrikessjöfart 

och kustsjöfart

50102

Personbefordran, fartyg i reguljär utrikessjöfart och 

kustsjöfart

50101

Personbefordran, fartyg, icke reguljär trafik över inre 

vattenvägar

50302

Personbefordran, fartyg, reguljär trafik över inre 

vattenvägar

50301

Personbefordran, fjärrtåg49100

Personbefordran, flyg, reguljär51101

Personbefordran, med djur49390

Personbefordran, personbil49320

Personbil, med förare, uthyrning49320

Personbilar, reparation och service, ej specialiserad45201

Personbilar, tillverkning29101

Personbilar, utan förare, uthyrning77110

Persondatorer, installation, ej i samband med handel62090

Persondatorinstallation, ej i samband med handel62090

Personhissar, partihandel46699

Personhissar, tillverkning28220

Personkontaktförmedlingar96090

Personlig assistans till person med 

funktionsnedsättning

88102

Personlig assistans till äldre (ej funktionshindrade)88101

Personlig assistans, till person med 

funktionsnedsättning, administration av

88102

Personlig assistans, till äldre, administration av88101

Personlig tränarverksamhet inom idrott85510

Personliga agenter, inom film, teater eller annan 

underhållning eller för idrottsevenemang

74900

Personliga assistenter, till person med 

funktionsnedsättning

88102

Personliga tränare inom idrott85510

Personsökare, tillverkning26300

Personsökare, uthyrning till hushåll77390

Personsökarutrustning, tillverkning26300

Persontransport med färjor i hamnar50301

Personvågar (avgiftsbelagda apparater) drift av96090

Peruker, butikshandel47789

Peruker, löshår, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Peruker, partihandel46499

Peruker, tillverkning32990

Petflaskor, tillverkning22220

Petroleumbitumen, tillverkning19200

Petroleumgaser, partihandel46710

Petroleumgaser, raffinerade, tillverkning19200

Petroleumhartser, tillverkning20160

Petroleumkoks, tillverkning19200

Petroleumprodukter, raffinerade, tillverkning19200

Petroleumraffinering19200

Pianon, butikshandel47595

Pianon, partihandel46499

Pianon, reparation av egentillverkade32200

Pianon, reparation av ej egentillverkade95290

Pianon, tillverkning32200

Pianostämning95290

Pianoundervisning, privat85522

Pickels, partihandel46380

Pickels, tillverkning10390

Pickuper, tonarmar, tonhuvuden, plattor för 

skivtallrikar, reparation

33130

Pickuper, tonarmar, tonhuvuden, plattor för 

skivtallrikar, tillverkning

26110

Piercing96090

Piezoelektriska kristaller, monterade, tillverkning26110

Pigment, beredda, tillverkning20300

Pigment, oberedda, tillverkning20120

Pigment, partihandel46750

Pilates85510

Pilbågar, butikshandel47641

Pilbågar, för sportändamål, tillverkning32300

Pilbågar, partihandel46491

Pilkningsmaskiner, för yrkesfiskebåtar28220

Pilotutbildning för civila yrkesflygare85324

Pilsner, framställning11050

Pilsner, partihandel46340

Pimpsten, naturlig, brytning08990

Pincetter, partihandel46741

Pingstförsamlingar94910

Pinnstolar, för hemmet, partihandel46470

Pinnstolar, till kök, tillverkning31021

Pipor och piprensare, butikshandel47260

Pipor och piprensare, partihandel46499

Piprensare, tillverkning32990

Piptobak, butikshandel47260

Piptobak, partihandel46350

Piptobak, tillverkning12000

Piroger, industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10850

Pistmaskiner, med förare, uthyrning93111

Pistmaskiner, partihandel46699

Pistmaskiner, tillverkning29102

Pistning av skidbackar, på uppdrag93290

Pistoler (vapen), tillverkning25400

Pistolskyttekretsar93120

Pitprops, tillverkning i anslutning till avverkning02200

Pizza, pizzor, partihandel46380

Pizzabutiker, mat för avhämtning56100

Pizzor, färska (ej tillagade, ogräddade), ej frysta, 

tillverkning (ej verksamhet på kaféer, restauranger i 

butiker eller entreprenad inom catering och centralkök)

10890

Pizzor, gräddade, frysta eller ej, tillverkning, industriell 

(ej verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10850

Pizzor, ogräddade, frysta, tillverkning, industriell (ej 

verksamhet på kaféer, restauranger i butiker eller 

entreprenad inom catering och centralkök)

10850

Pjäxor, partihandel46491

Pjäxor, tillverkning32300

Planering och genomförande av direktreklaminsatser 

på uppdrag

73112
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Planering, koordinering av husbyggande41200

Planglas, butikshandel47521

Planglas, framställning23110

Planglas, partihandel46731

Plank, partihandel46731

Plank, tillverkning16101

Planscher, tryckning18122

Planscher, utgivning, även online58190

Plantering och skötsel av grönytor för att skapa, sköta 

och omdesigna grönytor såsom parker och trädgårdar, 

på uppdrag

81300

Plantering, skog, på uppdrag02102

Plantering, skötsel och underhåll på uppdrag av 

golfbanor

81300

Plantering, trädgårdar på uppdrag81300

Plantering, vård och underhåll av grönska i anslutning 

till trafikleder (vägar, tåglinjer, spårvägslinjer, 

vattenvägar och hamnar)

81300

Planteringsmaskiner, tillverkning28300

Plantor, butikshandel47761

Plantor, odling på friland01302

Plantskoleväxter, odling på friland01302

Plantskolor, skog02109

Plastaskar, för hushållsbruk, partihandel46499

Plastbearbetningsmaskiner, (ej för hårdplast), 

tillverkning

28960

Plastbearbetningsmaskiner, hårdplast, tillverkning28490

Plastbearbetningsmaskiner, partihandel46699

Plastbelagt papper, partihandel46499

Plastbeläggning, på metall, på uppdrag25610

Plastblock för vidare bearbetning, ej för byggändamål, 

partihandel

46769

Plastblock för vidare bearbetning, tillverkning22210

Plastbollar, för idrott,  partihandel46491

Plastbollar, tillverkning32300

Plastburkar, för hushållsbruk, partihandel46499

Plastbåtar, egentillverkade, reparation30120

Plastbåtar, ej egentillverkade, reparation (ej reparation 

av båtmotorer)

33150

Plastbåtar, tillverkning30120

Plastdetaljer ej strömförande, elektriska ledningar och 

tillbehör, kopplingsboxar, frontskivor o.l.

27330

Plastduk, butikshandel47789

Plastduk, halvfabrikat, tillverkning22210

Plastetiketter, partihandel46499

Plastetiketter/plastskyltar, tillverkning22290

Plastflaskor, partihandel46499

Plastfärger, för användning i och på byggnader och 

anläggningar, partihandel

46731

Plastfärger, tillverkning20300

Plastförpackningar, för industriellt bruk, partihandel46762

Plasthallar, detaljhandel (ej provisionshandel eller 

internethandel)

47999

Plasthallar, partihandel46731

Plasthallar, uthyrning77390

Plasthalvfabrikat, ej för byggändamål, partihandel46769

Plasthalvfabrikat, för byggändamål, partihandel46731

Plasthalvfabrikat, plastråvaror, partihandel46769

Plastikkirurgi, privat, ej på sjukhus86222

Plastikkirurgi, på sjukhus86102

Plastimpregnerade kläder, tillverkning14120

Plastkapsyler, partihandel46499

Plastkarosserier, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Plastkarosserier, motorfordon, tillverkning29200

Plastkopplingar till slangar och rör, tillverkning22210

Plastkort (id-kort, "smart cards" etc.) med lagrade 

data, tryckning

18122

Plastkort (id-kort, "smart cards" etc.) med lagrade 

data, utgivning

58190

Plastkort, utan information, tillverkning22290

Plastlaminat, partihandel46769

Plastlaminat, tillverkning22210

Plastlegoarbeten, tillverkning av plastdetaljer, skärning, 

beläggning och bearbetning av plastytor, för tredje man 

enligt specifikation

22290

Plastmattor, ej vävda, mjuka, tillverkning22230

Plastmattor, hårda golvmaterial, butikshandel47521

Plastmattor, vinylmattor, hårda golvmaterial, 

partihandel

46731

Plastmattor, vinylplastmattor, hårda golvmaterial, 

tillverkning

22230

Plastmöbler, gjutna, butikshandel47591

Plastmöbler, gjutna, för hemmet, partihandel46470

Plastpåsar, för hushållsbruk, partihandel46499

Plastpåsar, för industriellt bruk, partihandel46762

Plastskor, butikshandel47721

Plastskor, partihandel46420

Plastskor, tillverkning15200

Plastslangar, halvfabrikat, partihandel46769

Plastslangar, provisionshandel till företag46141

Plastslangar, till maskiner, partihandel46699

Plastslangar, tillverkning22210

Plastslangar, VVS, partihandel46742

Plaststövlar, butikshandel47721

Plaststövlar, partihandel46420

Plaststövlar, tillverkning15200

Plastsäckar, för industriellt bruk, partihandel46762

Plastvaror, aluminerade, partihandel46499

Plastvaror, aluminerade, tillverkning22290

Plastväv och galonväv, partihandel46769

Plastväv och galonväv, tillverkning13960

Plastöverdragning, textilier13960

Platsuthyrning vid husvagnsanläggningar och 

tältanläggningar

55300

Platta produkter, stål, profilerade/platta, valsade24330

Plattformar för oljeutvinning, mest betong, tillverkning23610

Plattformar, oljeutvinning, mest av järn, tillverkning25110

Plattläggning och stenläggning på gator, torg, 

trottoarer och gångvägar, både i samband med 

nyanläggning och omläggningsarbeten

42110

Plattläggning och stenläggning, ej i samband med 

anläggning av trädgårdar och parker, eller anläggning 

av körvägar och gångvägar

43330
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Plattläggning och stenläggning, i samband med 

anläggning av trädgårdar och parker

81300

Plattor, duk, remsor, stavar, profiler av gummi, 

tillverkning

22190

Plattor, glasplattor, tillverkning23190

Plattor, plasthalvfabrikat, för byggändamål, partihandel46731

Plattor, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Plattor, plastplattor, ej för byggändamål, partihandel46769

Plattor, skivor, block och liknande byggvaror av 

vegetabiliska fibrer, halm, spån, flis etc., agglomerade 

med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel

23650

Plattor, sten, för byggändamål, tillverkning23701

Plattvärmeväxlare inkl. pumpar, tillverkning28250

Plattänger, till hår, elektriska, tillverkning27510

Plissering, textilier, av ej egentillverkade varor13300

Plogar, partihandel (ej snöplogar)46610

Plogar, snöplogar, provisionshandel till företag46141

Plogar, tillverkning (ej snöplogar)28300

Plymer, partihandel46499

Plymer, tillverkning32990

Plyschväv, bomull, tillverkning13200

Plyschväv, partihandel46410

Plywood, partihandel46731

Plywood, tillverkning16210

Plånböcker, butikshandel47722

Plånböcker, partihandel46499

Plånböcker, tillverkning15120

Plåster, butikshandel47740

Plåster, partihandel46460

Plåster, tillverkning21200

Plåt, aluminium, framställning24420

Plåt, bly, zink, tenn, framställning24430

Plåt, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Plåt, järnmetall, framställning24100

Plåt, kopparplåt, framställning24440

Plåt, kromplåt, framställning24450

Plåt, manganplåt, framställning24450

Plåt, nickelplåt, framställning24450

Plåt, partihandel46720

Plåt, ädla metaller, framställning24410

Plåtar för grafiskt bruk, partihandel46699

Plåtar för grafiskt bruk, tillverkning18130

Plåtbockning25620

Plåtbyggnader, färdigmonterade, partihandel46731

Plåtbyggnader, färdigmonterade, tillverkning25110

Plåtbyggnader, monteringsfärdiga, partihandel46731

Plåtbyggnader, monteringsfärdiga, tillverkning25110

Plåtperforering25620

Plåtreparationer, plåtarbeten, bilar och bussar45202

Plåtsaxar, handverktyg, tillverkning25730

Plåtskåp, fast monterade för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31012

Plåtskåp, lös inredning för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31011

Plåtskåp, partihandel46731

Plåtslageriarbeten, anläggningar, reparation43911

Plåtslageriarbeten, anläggningar, underhåll43911

Plåtslageriarbeten, bil (bilplåtslageriverksamhet)45202

Plåtslageriarbeten, byggnader, reparation och 

underhåll

43911

Plåtslageriarbeten, byggnadsplats43911

Plåtslageriarbeten, ventilation43222

Plåtspaltning25620

Plätering, anodisering o.d. av metall, på uppdrag25610

Plöjning, som tjänst, uppdrag01610

Pneumatiska motordrivna handverktyg, tillverkning (ej 

bergborrar)

28240

Poesisällskap94990

Poeter90030

Pokaler, oädel metall, tillverkning25999

Pokaler, partihandel46499

Pokerspel92000

Polering och putsning av metall, på uppdrag25610

Polering, möbler, i samband med nytillverkning31090

Polering, möbler, på uppdrag, ej av använda möbler 

hos kunden

31090

Polering, ädla stenar32120

Polermedel och putsmedel, partihandel46440

Polermedel och putsmedel, tillverkning20410

Polisförbund94200

Polisföreningar94120

Polishögskolan85410

Polisverksamhet84240

Politiska organisationer94920

Politiska partier94920

Polityrer och krämer för trä, tillverkning20410

Polkagrisar, tillverkning10821

Pollenpreparat, tillverkning21100

Polyamider, tillverkning20160

Polyetrar, tillverkning20160

Polykarboxylsyror, tillverkning20140

Polymerer av eten, propen, styren, vinylklorid, 

vinylacetat och akryl, tillverkning

20160

Polypropenvävnader, tillverkning13200

Polyuretaner, tillverkning20160

Pomada, hårvatten, tillverkning20420

Pommes frites, partihandel46380

Pommes frites, tillverkning10310

Pomponger, textilmaterial, tillverkning13960

Pontonkranar, byggande av30110

Pontonkranar, partihandel46699

Popband90010

Popcorn, partihandel46380

Popcorn, tillverkning10612

Populärunderhållning från scen och estrad90020

Porfyr, brytning08990

Pornografiska produkter, butikshandel (ej tidningar)47789

Porslin, butikshandel47593

Porslin, provisionshandel, till företag (ej 

sanitetsporslin)

46150

Porslin, till storkök, partihandel46440

Porslinsartiklar, för hushåll och prydnad, partihandel46440

Porslinsartiklar, hushålls, tillverkning23410

Porslinsartiklar, prydnads, tillverkning23410

Porslinsartiklar, sanitetsporslinsartiklar, tillverkning23420

Porslinsdockor, butikshandel47650
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Porslinsdockor, partihandel46499

Porslinsdockor, tillverkning32400

Porslinsfärger, beredda, tillverkning20300

Porslinslagning, reparation95290

Porslinsmålning, konstnärlig verksamhet90030

Portaler, på internet med söktjänster63120

Portar, automatiska, installation (montering, ej 

egentillverkade)

43290

Portar, ej automatiska, installation (montering, ej 

egentillverkade)

43320

Portar, metall, automatiska, installation 

(egentillverkade)

25120

Portar, metall, ej automatiska, installation 

(egentillverkade)

25120

Portar, metall, tillverkning25120

Portar, partihandel46731

Portar, trä, tillverkning16232

Portautomatik, montering, ej industriell43290

Porter, framställning11050

Porter, partihandel46340

Portföljer, partihandel46499

Portföljer, tillverkning15120

Portlandcement, tillverkning23510

Portmonnäer, butikshandel47722

Portmonnäer, partihandel46499

Portmonnäer, tillverkning15120

Porträttfotografering för pass, skolfotografering, bröllop 

o.d.

74201

Porträttmåleriverksamhet90030

Porttelefoner, partihandel46522

Porttelefoner, reparation43210

Porttelefoner, tillverkning26300

Positronemissionstomografer (PET-skanner), 

tillverkning

26600

Postbefordran och godsbefordran, flyg, reguljärt51211

Postbefordran via nationella posten53100

Postbehandlingsmaskiner, uthyrning77330

Postboxar, uthyrning av andra än nationella posten82190

Postboxar, uthyrning av nationella posten82190

Poste restante service, via nationella posten53100

Posthantering, ej den nationella posten53201

Posthantering, nationella posten53100

Postkommunikationer, ej nationella posten53201

Postkommunikationer, nationella posten53100

Postorderhandel med träningsoveraller, skiddräkter, 

baddräkter och badbyxor av trikå, till hushåll och 

privatpersoner

47915

Postorderhandel med väskor, till hushåll och 

privatpersoner

47919

Postorderhandel, brett sortiment till hushåll och 

privatpersoner

47911

Postrar, tryckning18122

Postrar, utgivning, även online58190

Postsorteringsmaskiner, tillverkning28230

Postutdelning, av andra än nationella posten53201

Postutdelning, nationella posten53100

Potatis, färdigkokt och fryst, tillverkning10310

Potatis, färsk eller kyld, partihandel46310

Potatis, sortering, tvättning, klassificering, paketering i 

samband med partihandel

46310

Potatischips, tillverkning10310

Potatislagring, ej i kombination med försäljning52100

Potatismjöl, tillverkning10310

Potatismos, pulverform, tillverkning10310

Potatisodling01131

Potatisprodukter, partihandel (även internethandel till 

företag)

46380

Potatisprodukter, tillverkning (ej potatissoppor)10310

Potatissallad, tillverkning, industriell10310

Potatisupptagare, partihandel46610

Potatisupptagare, tillverkning28300

PR konsultverksamhet70210

Precisionsinstrument, partihandel (även internethandel 

till företag)

46691

Precisionsmätdon, t.ex. mikrometrar, tillverkning26510

Predikantverksamhet94910

Prefabricerade trähus, tillverkning16231

Preparat för manikyr och pedikyr, tillverkning20420

Preparat för motverkande av knackning, tillverkning20590

Preparat för skönhetsvård och makeup, tillverkning20420

Preparering av skidbackar inklusive att "göra hopp", på 

uppdrag

93290

Presenningar, butikshandel47510

Presenningar, partihandel46410

Presenningar, reparation av egentillverkade13922

Presenningar, reparation av ej egentillverkade33190

Presenningar, tillverkning13922

Presenningar, uthyrning för yrkesmässigt bruk77390

Presentartiklar, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47916

Presentartiklar, ospec, butikshandel47593

Presentartiklar, ospec, partihandel46499

Presentartiklar, ospec, provisionshandel till företag46180

Presentartiklar, ospec, tillverkning32990

Presentartiklar, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47916

Presentpapper, partihandel46499

Presentpapper, tillverkning17129

Presentreklam, direktreklam73112

Presentreklam, partihandel46499

Presentreklam, tryckning18122

Pressfotografer74203

Pressjärn, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Pressjäst, framställning10890

Pressjäst, partihandel46380

Pressklippverksamhet63990

Presskork, partihandel46731

Presskork, tillverkning16293

Pressmaskiner, (pressar), för textilindustrin, 

beklädnadsindustrin och läderindustrin, tillverkning

28940

Pressmaskiner, (pressar), livsmedelsindustrin, 

tillverkning

28930

Pressmaskiner, (pressar), metallbearbetning, 

tillverkning

28410
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Pressmaskiner, (pressar), spånskivor och fiberskivor, 

tillverkning

28490

Pressverktyg, utbytbara, tillverkning25730

Preventivmedel, av gummi, tillverkning22190

Preventivmedel, hormonella, tillverkning21200

Preventivmedel, kemiska för utvärtes bruk, tillverkning21200

Preventivmedel, partihandel46460

Primärvård, sluten (sjukstugor i glesbygden)86101

Primärvård, öppen med läkare86211

Primärvårdsansluten hemsjukvård, ej på sjukhus86211

Prisrossetter, partihandel46499

Prisrossetter, tillverkning32990

Privatflygtransporter med gods i icke reguljär trafik51212

Privatflygtransporter med passagerare i icke reguljär 

trafik

51102

Privatrum, uthyrning ej hotell55202

PR-konsultverksamhet70210

Producenter, musik och teater, fristående90020

Produktion av bearbetade pärlor32120

Produktion av el genom förbränning av avfall38210

Produktion av kompost från organiskt avfall till 

anläggningar för jordförbättring

38210

Produktion av oberedda hudar och skinn, i anslutning 

till slakt

10111

Produktion av skog på rot (egen skog)02101

Produktion av TV program ej i direktsändning59110

Produktion av TV program i direktsändning60200

Produktionsledning, byggprojekt, på uppdrag (ej för 

projekt tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik 

och VVS-teknik)

71121

Produktionsledning, på uppdrag (ej för byggprojekt, 

teknisk konstruktion, it eller event)

70220

Produktionsledning, tillhörande anläggningsarbeten 

inom elteknik

71123

Produktionsledning, tillhörande anläggningsarbeten 

inom VVS-teknik

71124

Produktionsplattformar, byggande av30110

Produktplacering av reklam i filmer etc., på uppdrag73120

Produktutveckling inom industriteknik (maskiner, 

apparater, instrument, strukturer, processer och 

system)

71122

Produktutveckling, inom byggteknik och 

anläggningsteknik

71121

Produktutveckling, skapa och utveckla produkter efter 

utseende, material och form m.m. (ej den tekniska 

processen eller systemet)

74101

Professionella idrottsmäns intäkter från royalty, 

licensavgifter eller reklam

77400

Professionella idrottsutövare93199

Profiler av rostfritt stål, tillformade eller 

färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte vidare 

bearbetade, tillverkning

24330

Profiler, aluminiumprofiler, framställning24420

Profiler, av icke järnmetall, partihandel46720

Profiler, bly, zink, tenn, framställning24430

Profiler, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Profiler, ihåliga av stål, tillverkning24200

Profiler, kopparprofiler, framställning24440

Profiler, kromprofiler, framställning24450

Profiler, manganprofiler, framställning24450

Profiler, nickelprofiler, framställning24450

Profiler, rostfritt stål, tillverkning24100

Profiler, stål, kalldragen, tillverkning24310

Profiler, stål, kallformade, tillverkning24330

Profiler, varmbearbetade, järn och stål, framställning24100

Profiler, ädla metaller, framställning24410

Profilkläder, partihandel46420

Profilprojektorer, tillverkning26510

Program, tryckning18122

Programdistribution till hem, trådbundet61100

Programdistribution till hem, trådlöst61200

Programdistribution till hem, via satellit61300

Programledarverksamhet, fristående90010

Programmering, datorer, baserad på kundspecifik 

order

62010

Programmering, datorer, för generell användning, ej i 

samband med utgivning av programvaror

62010

Programmering, datorer, för generell användning, i 

samband med utgivning av programvaror, ej för 

dataspel

58290

Programmeringstjänster av maskiner som används 

inom tillverkningsindustrin

62010

Programutveckling, data, för generell användning i 

samband med utgivning (ej för dataspel)

58290

Programutveckling, mjukvaruutveckling, data, för 

generell användning ej i samband med utgivning

62010

Programutveckling, mjukvaruutveckling, data, 

kundanpassad

62010

Programvaror, (mjukvaror) butikshandel, försäljning till 

hushåll och privatpersoner

47410

Programvaror, (mjukvaror) inköpt, ej egenutvecklad, 

butikshandel för yrkesmässig användning

46510

Programvaror, (mjukvaror) inköpt, ej egenutvecklad, 

partihandel

46510

Programvaror, ej kundanpassad, utveckling och 

utgivning (ej för dataspel)

58290

Programvaror, för generell användning, utveckling i 

samband med utgivning (ej för dataspel)

58290

Programvaror, generella, (ej för dataspel) installation ej 

i samband med butikshandel eller partihandel

58290

Programvaror, mjukvaror för generell användning, 

utveckling, ej i samband med utgivning

62010

Programvaror, mjukvaror, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47914

Programvaror, mjukvaror, utveckling (kundanpassad)62010

Programvaror, reproduktion18200

Programverksamhet, direktsändning via radio60100

Programverksamhet, direktsändning via TV60200

Projektering, tekniska uppdrag, elteknik inom 

industriell automation och processteknik

71122

Projektering, tekniska uppdrag, elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Projektering, tekniska uppdrag, energiteknik71124

Projektering, tekniska uppdrag, industriteknik71122
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Projektering, tekniska uppdrag, inom bygg och 

anläggning (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik)

71121

Projektering, tekniska uppdrag, miljöteknik71124

Projektering, tekniska uppdrag, VVS-teknik71124

Projektering, tekniska uppdrag, övriga tekniska 

tjänster (ej bygg-, anläggning-, industri-, el, energi-, 

miljö- eller VVS-teknik)

71129

Projektionsdukar, tillverkning26700

Projektledning, byggprojekt, (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik), på 

uppdrag

71121

Projektledning, byggprojekt, tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik, på uppdrag

71123

Projektledning, byggprojekt, tillhörande 

anläggningsarbeten inom VVS-teknik, på uppdrag

71124

Projektledning, event74900

Projektledning, it-utveckling62020

Projektledning, konstruktion, konsultation inom 

industriella processer

71122

Projektledning, konstruktion, konsultation inom kemi71122

Projektledning, konstruktion, konsultation inom 

mekanik

71122

Projektledning, konstruktion, konsultation inom 

vägbyggnad och vattenbyggnad

71121

Projektledning, konsult, ej för byggprojekt, teknisk 

konstruktion, it eller event

70220

Projektledning, på uppdrag, ej för byggprojekt, teknisk 

konstruktion, it eller event

70220

Projektorer, partihandel46435

Projektorer, visningsdukar och projektionsdukar, 

butikshandel

47782

Projektorer, visningsdukar och projektionsdukar, 

partihandel

46435

Promenadkäppar, tillverkning32990

Propan, tillverkning19200

Propellerblad, till fartygspropellrar, metall, tillverkning25999

Propellrar, fartygspropellrar, partihandel46699

Proppar, plastproppar, tillverkning22220

Prospekt, tryckning18122

Prospektering ej i syfte att utvinna mineraler, oljor eller 

naturgas

71129

Prospektering i syfte att utvinna mineraler09900

Prospektering, ej för utvinning eller bygg och 

anläggning

71129

Prospektering, oljor, naturgaser i utvinningssyfte09100

Proteser (ej tandproteser), tillverkning32501

Proteser (tandproteser), tillverkning32502

Protonmikroskop, tillverkning26510

Prototyper i plast, tillverkning22290

Prototyputveckling, av tekniskt avancerade produkter 

t.ex. maskiner, apparater, instrument m.m.

71122

Provborrning vid byggnadsarbeten43130

Provborrning vid geofysiska och geologiska 

undersökningar, för bygg och anläggning

43130

Provdockor, tillverkning32990

Provisionshandel till företag med ljudanläggningar och 

bildanläggningar samt videoutrustning för konsumenter

46150

Provisionshandel,  kommissionshandel, bränsle, 

malm, metaller och industrikemikalier, till företag  

(även på internet)

46120

Provisionshandel, annat specialsortiment till företag 

(även internethandel till företag)

46180

Provisionshandel, blandat sortiment till företag (även 

internethandel till företag)

46190

Provisionshandel, bränsle, malm, metaller, 

industrikemikalier, till företag (även internethandel till 

företag)

46120

Provisionshandel, detaljhandel (ej auktionshandel)47991

Provisionshandel, fartyg och luftfartyg till företag (även 

internethandel)

46141

Provisionshandel, kläder, lädervaror, skor och textilier 

till företag (även internethandel till företag)

46160

Provisionshandel, kommissionshandel, jordbruksvaror 

och levande djur till företag (även internethandel till 

företag)

46110

Provisionshandel, kommissionshandel, 

kontorsutrustning och datorer till företag (även 

internethandel till företag)

46142

Provisionshandel, kommissionshandel, livsmedel, 

drycker och tobak (även internethandel till företag)

46170

Provisionshandel, kommissionshandel, maskiner, 

industriell utrustning, fartyg och luftfartyg, till företag, 

utom kontorsutrustning och datorer (även 

internethandel)

46141

Provisionshandel, kommissionshandel, möbler, 

hushållsvaror och järnhandelsvaror till företag (även 

internethandel till företag)

46150

Provisionshandel, kommissionshandel, textilier, kläder 

skodon och lädervaror till företag (även internethandel 

till företag)

46160

Provisionshandel, kommissionshandel, virke och 

byggmaterial till företag (även internethandel till 

företag)

46130

Provisionshandel, kontorsutrustning och datorer till 

företag (även internethandel till företag)

46142

Provisionshandel, livsmedel, drycker och tobak till 

företag (även internethandel till företag)

46170

Provisionshandel, maskiner och industriell utrustning 

till företag (även internethandel till företag)

46141

Provisionshandel, möbler, hushållsvaror och 

järnhandelsvaror till företag (även internethandel till 

företag)

46150

Provisionshandel, textilråvaror och textilhalvfabrikat, till 

företag (även internethandel till företag)

46110

Provisionshandel, virke och byggnadsmaterial till 

företag (även internethandel till företag)

46130

Provitaminer, tillverkning21100

Provkök71200

Provningsutrustning, installation av ej egentillverkad, ej 

i samband med handel

33200

Prydnadsbuskar/prydnadsträd, odling, på friland01302

Prydnadsföremål, av trä eller plast, partihandel46499

Prydnadsföremål, butikshandel47593

Prydnadsföremål, förgyllda, tillverkning32120

Prydnadsföremål, försilvrade, tillverkning32120
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Prydnadsföremål, glas, keramik, porslin, partihandel46440

Prydnadsföremål, glas, tillverkning23130

Prydnadsföremål, keramiskt material, tillverkning23410

Prydnadsföremål, metall, partihandel46499

Prydnadsföremål, plast, tillverkning22290

Prydnadsföremål, trä, tillverkning16292

Prydnadsföremål, ädla metaller, tillverkning32120

Prydnadsglas, tillverkning23130

Prydnadsgrönt, partihandel46220

Prydnadsgrönt, plockning02300

Pråmar, byggande av30110

Pråmar, partihandel46699

Prägling, kreditkort22290

Prägling, läder15110

Psykiatrisk korttidsvård på sjukhus86103

Psykiatriska tjänster (läkare) inom öppenvård, ej på 

sjukhus

86222

Psykiatriska tjänster (läkare) inom öppenvård, på 

sjukhus

86221

Psykoanalys86909

Psykologverksamhet (mottagning för människor)86909

Psykometri, (mätning av psykiska faktorer, som t.ex. 

intelligens, anlag och emotionella störningar)

96090

Psykoprofylax86909

Psykosocialt arbete på uppdrag till företag (ej 

behandling)

70220

Psykosyntesterapi86909

Psykoterapi, för människor86909

Psykrometrar, tillverkning26510

Public relation verksamhet, PR, uppdrag70210

Publicistverksamhet, frilansjournalist90030

Publicistverksamhet, fristående (ej egen 

tidningsutgivning)

90030

Publicistverksamhet, författare90030

Pubverksamhet56100

Pudervippor, tillverkning13990

Pulkor, tefat och bobbar, butikshandel47641

Pulkor, tefat och bobbar, partihandel46491

Pulkor, tefat och bobbar, tillverkning32300

Pullovrar, trikå, tillverkning14390

Pulsklockor, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner

47919

Pulsmätare, pulsklockor, partihandel46691

Pulsmätare, pulsklockor, tillverkning26510

Pulver, aluminiumpulver, framställning24420

Pulver, för lödning, tillverkning20590

Pulver, för svetsning, tillverkning20590

Pulver, kopparpulver, framställning24440

Pulver, krompulver, manganpulver, nickelpulver, 

framställning

24450

Pulverkaffe, tillverkning10830

Pumpar och kompressorer, egentillverkade, montering 

och installation, (ej hydrauliska)

28130

Pumpar och kompressorer, ej egentillverkade, 

montering och installation, ej i samband med handel

33200

Pumpar, egentillverkade, reparation, (ej hydrauliska)28130

Pumpar, ej egentillverkade, reparation33120

Pumpar, ej till bilar eller cyklar, partihandel46699

Pumpar, hydrauliska, tillverkning28120

Pumpar, tillverkning, (ej hydrauliska)28130

Pumpstation detaljhandel med bensin47300

Pumpstationer, drift av för naturgas, 

petroleumprodukter och andra kemiska ämnen 

(transport i rörsystem över långa avstånd)

49500

Purjolök, odling på friland01133

Pussel och spel, partihandel46499

Pussel och spel, tillverkning32400

Pussel, butikshandel47650

Put and take away, fiskevatten, drift av93199

Putsbollar och putsvantar, metall, partihandel46440

Putsbollar och putsvantar, metall, tillverkning25999

Putsdukar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Putsmedel, butikshandel47789

Putsmedel, partihandel46440

Putsning, murning43999

Pyjamas, dampyjamas, tillverkning14140

Pyjamas, flickpyjamas, tillverkning14140

Pyjamas, herrpyjamas, tillverkning14140

Pyjamas, pojkpyjamas, tillverkning14140

Pyrometrar, tillverkning26510

Pyrotekniska artiklar som fyrverkeripjäser, 

internethandel (webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Pyrotekniska artiklar som fyrverkeripjäser, partihandel46750

Pyrotekniska artiklar som fyrverkeripjäser, 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47919

Pyrotekniska artiklar, fyrverkeripjäser, partihandel46750

Pyrotekniska artiklar, tillverkning20510

Pyrotekniska artiklar, tändstickor, partihandel46499

Påfyllning av brandsläckningsapparater (i samband 

med teknisk service)

33120

Påfyllning, buteljering av egentillverkad gas20110

Påfyllning, buteljering av inköpt gas (bränsle), i 

samband med partihandel

46710

Påfyllning, buteljering av inköpta industrigaser (ej 

bränsle), i samband med partihandel

46750

Påfyllningsmaskiner, partihandel46699

Påfyllningsmaskiner, tillverkning28290

Påhängsvagnar för jordbruk och skogsbruk, 

provisionshandel till företag

46141

Påhängsvagnar, ej för lantbruksändamål, reparation 

och underhåll

45201

Påhängsvagnar, för lantbruksändamål, tillverkning28300

Pålastning och avlastning av varor eller 

passagerarbagage, ej hamn

52249

Pålastning och avlastning av varor eller 

passagerarbagage, i hamn

52241

Pålning43999

Pålningsmaskiner, tillverkning28920

Påluppdragningsmaskiner, tillverkning28920

Påsar till dammsugare i papper, tillverkning17219

Påsar till dammsugare i textil, tillverkning13922

Påsar, plast för hushållsbruk, partihandel46499

Påsar, plastpåsar, tillverkning22220

Påsmaskiner, partihandel46699

Påsmaskiner, tillverkning28290

Pälsar, av äkta pälsskinn, reparation95230
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Pälsar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Pälsar, butikshandel47715

Pälsar, kyllagring52100

Pälsar, partihandel46420

Pälsar, provisionshandel till företag46160

Pälsdjur, uppfödning och skötsel (ej tamkaniner)01499

Pälsdjursuppfödning (ej tamkaniner)01499

Pälshattar, pälsmössor, partihandel46420

Pälshattar, tillverkning14190

Pälskragar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Pälskragar, butikshandel47715

Pälskragar, partihandel46420

Pälsmuffar, av äkta pälsskinn, tillverkning14200

Pälsmuffar, butikshandel47715

Pälsmuffar, partihandel46420

Pälsmössor, tillverkning14190

Pälsskinn och hudar, beredning av i anslutning till 

slakt

10111

Pälsskinn, beredda och hopfogade, partihandel46240

Pälsskinn, beredda och hopfogade, tillverkning15110

Pälsskinn, värdering av, uppdrag74900

Pälsvaror, av äkta pälsskinn, andra än kläder, 

tillverkning

14200

Pälsvaror, partihandel46420

Pälsvaror, provisionshandel till företag46160

Pärlhöns, uppfödning, ej för äggproduktion01472

Pärlor, paljetter, oädel metall, tillverkning25999

Pärmar, partihandel46492

Pärmar, tillverkning17230
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Qigong85510

Qiterapi96040

Quiltning, av ej egentillverkade varor13300
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Racing, professionella utövare93199

Racketar, butikshandel47641

Racketar, partihandel46491

Racketar, tillverkning32300

Radarstationer, drift av52230

Radarutrustning, partihandel46699

Radarutrustning, tillverkning26510

Radarutrustning, underhåll och reparation av 

egentillverkad

26510

Radarutrustning, underhåll och reparation av ej 

egentillverkad

33130

Radiatorer, butikshandel47522

Radiatorer, för centraluppvärmning, partihandel46742

Radiatorer, för centraluppvärmning, tillverkning25210

Radiatorer, vattenburna för uppvärmning av hushåll, 

tillverkning

27520

Radio och annan ljudutrustning, hushålls, reparation, 

ej i samband med handel, ej egentillverkade

95210

Radio och TV, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47914

Radioaktiva ämnen, för industriellt bruk, tillverkning (ej 

för medicinskt bruk)

24460

Radioaktiva ämnen, för medicinskt bruk, tillverkning21200

Radioaktivitetsmätningar, uppdrag71129

Radiomanövreringsapparater, tillverkning26510

Radiomottagare, butikshandel47430

Radiomottagare, partihandel46432

Radiomottagare, tillverkning26400

Radiomottagare, uthyrning till hushåll77290

Radionavigeringsapparater, tillverkning26510

Radioprogram, direktsändning60100

Radioprogram, produktion av inspelade program59200

Radiorör, partihandel46521

Radiorör, tillverkning26110

Radiostyrningsapparater, tillverkning26510

Radiosändare, ej hushållssändare, partihandel46522

Radiosändare, tillverkning26300

Radioutrustning, för kommersiellt bruk, uthyrning77390

Radioutsändningar via Internet (Internetradiostationer)60100

Radonsanering39000

Raffinaderi, petroleum19200

Raffinaderigaser såsom etan, propan, butan, 

framställning

19200

Rakapparater, butikshandel47540

Rakapparater, ej elektriska, tillverkning25710

Rakapparater, elektriska, reparation, ej i samband 

med handel, ej egentillverkade

95220

Rakapparater, elektriska, tillverkning27510

Rakapparater, partihandel46431

Rakbalsam, tillverkning20420

Rakblad, tillverkning25710

Rakhyvlar, tillverkning25710

Rakknivar, rakhyvlar och rakblad, partihandel46499

Rakknivar, tillverkning25710

Rakkräm, tillverkning20420

Rakkrämer, partihandel46450

Raklödder, partihandel46450

Rakning96021

Rakvatten, partihandel46450

Rakvatten, raklödder, provisionshandel till företag46180

Rakvatten, tillverkning20420

Ramar, butikshandel47593

Ramar, partihandel46499

Ramlister, tillverkning16102

Rangering, järnvägstransport52219

Rapsoljor och rypsoljor, partihandel46330

Rapsoljor, rå, tillverkning10410

Raspar, för metallbearbetning, tillverkning25730

Raspar, för träbearbetningsmaskiner, tillverkning25730

Raspar, partihandel46741

Rationaliseringskonsultverksamhet, administrativ70220

Rattar, motorfordon, tillverkning29320

Ravioli, tillverkning (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10850

RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar

94990

Receptionsdiskar, bardiskar fast monterade, 

tillverkning

31012

Receptionstjänster på uppdrag82110

Redaktionellt arbete på uppdrag, ej i samband med 

egen tidningsutgivning eller bokutgivning

90030

Redaktionellt arbete, i samband med egen utgivning av 

annonstidningar, som utkommer 4 eller fler gånger i 

veckan

58132

Redaktionellt arbete, i samband med egen utgivning av 

böcker

58110

Redaktionellt arbete, i samband med egen utgivning av 

dagstidningar och lokaltidningar

58131

Redaktionellt arbete, i samband med egen utgivning av 

veckotidningar

58140

Redaktionellt arbete, i samband med egen utgivning 

eller uppdragspublicering av tidskrifter, (enbart 

redaktionellt arbete se 90.030)

58140

Redaktionstjänster, på uppdrag, ej tidningsutgivning90030

Redaktionstjänster, på uppdrag, ej tidskriftsutgivning90030

Rederi, färjetrafik, utrikessjöfart med gods50201

Rederi, färjetrafik, utrikessjöfart, med passagerare50101

Rederi, icke reguljär trafik över inre vattenvägar med 

gods

50402

Rederi, icke reguljär trafik över inre vattenvägar med 

passagerare

50302

Rederi, reguljär trafik över inre vattenvägar med gods50401

Rederi, reguljär trafik över inre vattenvägar med 

passagerare

50301

Rederier i icke reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för 

passagerare

50102

Rederier, icke reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för 

gods

50202

Rederier, icke reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för 

passagerare

50102

Rederier, reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för gods50201

Rederier, reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för 

passagerare

50101

Redigering och korrekturläsning av dokument, på 

uppdrag

82190
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Redigering, film och inspelade TV program59120

Redigering, i samband med egen utgivning av böcker58110

Redigering, i samband med egen utgivning av 

dagstidningar och lokaltidningar

58131

Redigering, i samband med egen utgivning av 

veckotidningar och tidskrifter som utkommer 3 eller 

färre gånger i veckan

58140

Redigeringsapparater, för film och tv, tillverkning26700

Redovisning, uppdrag69201

Redovisningsbyråverksamhet69201

Redovisningskonsultverksamhet69201

Redovisningstjänster69201

Redskap, butikshandel47522

Redskap, ej hushållsredskap, partihandel46741

Redskap, metall, hand, tillverkning25730

Redskap, träredskap, tillverkning16292

Reflexer, plastreflexer, tillverkning22290

Reflexologi86909

Reflexvästar, tillverkning14190

Refräschörer, tillverkning32990

Regenerering av gummi från t.ex. uttjänta däck för att 

framställa returråvara

38320

Regeringen84111

Regissörer, fristående, produktion av 

teaterföreställningar, konserter, operaföreställningar, 

dansföreställningar samt andra scenföreställningar

90020

Reglerade sjöar, drift av35110

Reglerutrustning, elapparater, starkström, industri, 

tillverkning

27120

Regnkläder, gummi, klistrade, tillverkning22190

Regnkläder, gummi, svetsade, tillverkning22190

Regnkläder, partihandel46420

Regnkläder, plastregnkläder, klistrade, tillverkning22290

Regnkläder, plastregnkläder, svetsade, tillverkning22290

Regnkläder, sydda, tillverkning14120

Reguljär sjötransport över inre vattenvägar med gods50401

Reguljär sjötransport över inre vattenvägar med 

passagerare

50301

Reguljär utrikessjöfart och  kustsjöfart, för passagerare50101

Reguljär utrikessjöfart och kustsjöfart, för gods50201

Reguljära sjötransporter, utrikessjöfart och kustsjöfart, 

för gods

50201

Reguljära sjötransporter, utrikessjöfart och kustsjöfart, 

för passagerare

50101

Rehabilitering, ej sluten somatisk vård86905

Rehabilitering, familjehem87901

Rehabilitering, öppen hälsovård och sjukvård, på 

sjukhus

86221

Rehabiliteringskliniker, specialiserad sluten somatisk 

(kropps) sjukvård, på sjukhus och lasarett

86102

Rehabiliteringskonsultverksamhet86905

Reiki behandling96040

Reklamartiklar, partihandel46900

Reklamartiklar, tryckning18122

Reklambyråverksamhet73111

Reklamdistribution, adresserad, uppdrag53201

Reklamdistribution, ej adresserad, uppdrag73112

Reklamfilm, produktion av59110

Reklamflygning med ballong, flygplan m.m.73119

Reklamfotografering74202

Reklamfotoverksamhet74202

Reklaminslag, produktion för radio59200

Reklamkläder, partihandel46420

Reklamkläder, tryckning, på (ej egentillverkade)18122

Reklamkonsultverksamhet73111

Reklammaterial, div., av metall, tillverkning25999

Reklammaterial, div., av papper, tillverkning17290

Reklammaterial, div., av plast, tillverkning22290

Reklammaterial, ospec material, tillverkning32990

Reklammaterial, partihandel46900

Reklammaterial, utdelning, ej adresserad, på uppdrag73112

Reklamplats, försäljning av i elektronisk eller tryckta, 

annonstidningar, som utkommer 4 eller fler gånger i 

veckan

58132

Reklamplats, försäljning, på uppdrag73120

Reklamtid, försäljning av i kommission73120

Reklamtidningsutgivning, som utkommer 4 eller fler 

gånger i veckan

58132

Reklamtryck18122

Reklamutdelning, adresserad, på uppdrag53201

Reklamutdelning, oadresserad, på uppdrag73112

Reklamutformning73111

Rekonditionering (kemtvätt/rengöring av bilinredningar)45201

Rekrytering, av personal, på uppdrag78100

Rektifieringsmaskiner, rektifieringsapparater, 

tillverkning

28290

Rekvisitörer, fristående (ordnar med rekvisita till 

teaterföreställningar, konserter, operaföreställningar, 

dansföreställningar samt andra scenframställningar)

90020

Religiös ungdomsförening94910

Religiös verksamhet94910

Religiösa organisationer94910

Reläapparater, tillverkning26300

Reläer, elektriska kretsar, tillverkning27120

Remmar, av läder, papp, plast,  textil, partihandel46499

Remmar, läderremmar, plastremmar, textilremmar, 

tillverkning

15120

Remsor, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Renar, uppfödning01491

Rengöring av flaskor på uppdrag81290

Rengöring av industrimaskiner81221

Rengöring av kundvagnar på uppdrag81290

Rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior, 

djurstallar etc.)

01620

Rengöring av uppvärmningskanaler och 

ventilationskanaler inom industrin

81221

Rengöring och underhåll av simbassänger81290

Rengöring, heltäckningsmattor, hos företag och 

institutioner

96011

Rengöring, heltäckningsmattor, hos hushåll och 

privatpersoner

96012

Rengöring, städning av stränder på uppdrag (ej 

sanering av oljeutsläpp och andra föroreningar )

81290

Rengöring, tvättning av soptunnor på uppdrag81290

Rengöring, tvättning och diskning av plastlådor och 

lastpallar

81290
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Rengöringsmaskiner, ej till hushåll, partihandel46699

Rengöringsmaskiner, för rengöring av flaskor, 

tillverkning (ej ultraljudsrengöringsmaskiner)

28290

Rengöringsmaskiner, rengöring av frön, spannmål eller 

torkade baljväxter, tillverkning

28930

Rengöringsmaskiner, rengöring av ägg, frukt och bär 

o.d., tillverkning

28300

Rengöringsmedel för hudvård, tvål, schampo, 

duschcreme m.m., partihandel

46450

Rengöringsmedel, butikshandel47789

Rengöringsmedel, ej för hudvård, tillverkning20410

Rengöringsmedel, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner (internethandel, webbutik)

47919

Rengöringsmedel, partihandel (ej för hudvård)46440

Renhållning av fastigheters yttre miljö i samband med 

fastighetsservice på uppdrag (ej utförd av 

renhållningsföretag)

81100

Renhållningsmaskiner, med förare, uthyrning81290

Renhållningsmaskiner, utan förare, uthyrning och 

leasing

77390

Renhållningstjänster (ej transporter)81290

Renhållningstjänster, transporter38110

Renhållningstransporter38110

Rening av avloppsvatten (inklusive avloppsvatten från 

människor och industri samt vatten från simbassänger 

o.d.) genom fysiska, kemiska och biologiska 

processer såsom utspädning, silning, filtrering, 

sedimentering o.d.

37000

Rening, de hydratisering, pulverisering och liknande 

bearbetning av brunkol, i samband med 

brunkolsutvinning

05200

Rening, formning, sortering, pulverisering och liknande 

bearbetning av stenkol, i samband med 

stenkolsutvinning

05100

Rening, upptagning och distribution av dricksvatten 

från grundvatten

36001

Rening, upptagning och distribution av dricksvatten, 

från ytvatten

36002

Reningsverk37000

Rennäring01491

Renovering av betong på broar42130

Renovering av husfasader43310

Renovering av köksluckor i verkstad31090

Renovering av köksluckor på plats (ej i verkstad)43320

Renovering av tonerkassetter för laserskrivare26200

Renovering av veteranbilar29101

Renovering, delar och tillbehör till bilar29320

Renritningskonsultverksamhet, inom byggteknik och 

anläggningsteknik (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik) (ej 

arkitektverksamhet)

71121

Renritningskonsultverksamhet, inom elteknik inom 

industriell automation och processteknik

71122

Renritningskonsultverksamhet, inom elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Renritningskonsultverksamhet, inom energiteknik71124

Renritningskonsultverksamhet, inom industriteknik71122

Renritningskonsultverksamhet, inom miljöteknik71124

Renritningskonsultverksamhet, inom VVS-teknik71124

Renritningskonsultverksamhet, inom övriga tekniska 

tjänster (ej bygg-, anläggnings-, industri-, el, energi-, 

miljö- eller VVS-teknik)

71129

Renskötsel01491

Renslakt10111

Rensning, uppdrag01610

Rent a tent, (uthyrning av partytält) till hushåll77290

Rent a tent, till företag77290

Rep, gummi, textilöverdragna, tillverkning13940

Rep, partihandel46761

Rep, tillverkning13940

Reparation av ackumulatorer27200

Reparation av andra verktyg än formverktyg, 

skärverktyg eller motordrivna handverktyg, 

egentillverkade

25730

Reparation av andra verktyg än formverktyg, 

skärverktyg eller motordrivna handverktyg, ej 

egentillverkade

33110

Reparation av belysningsarmatur, på fabrik27400

Reparation av byggnadselement av metall, 

egentillverkade (dörrar, fönster, karmar, trösklar, 

fönsterluckor m.m.)

25120

Reparation av byggnadselement av metall, ej 

egentillverkade (dörrar, fönster, karmar, trösklar, 

fönsterluckor m.m.)

33110

Reparation av dataspel och TV-spel95110

Reparation av dataterminaler som uttagsautomater95110

Reparation av egentillverkade band och snörmakerier13960

Reparation av egentillverkade bestick av oädel metall25710

Reparation av egentillverkade cisterner, tankar, kar och 

liknande behållare av metall med en rymd av mer än 

300 l, utom för uppvärmning av fastigheter

25290

Reparation av egentillverkade kirurgiska möbler32501

Reparation av egentillverkade medicinska möbler32501

Reparation av egentillverkade portar i metall25120

Reparation av egentillverkade stordatorer26200

Reparation av egentillverkade, fotografiska (ej digital), 

kinematografiska och optiska instrument (ej 

mätinstrument), för yrkesmässig användning

26700

Reparation av egentillverkade, kvarnstenar, slipstenar 

och slipskivor

23910

Reparation av egentillverkat nät och tågvirke13940

Reparation av ej egentillverkad utrustning för medicinsk 

bildbehandling och bilddiagnostik

33130

Reparation av ej egentillverkade bestick33110

Reparation av ej egentillverkade cisterner, tankar, kar 

och liknande behållare av metall med en rymd av mer 

än 300 l, utom för uppvärmning av fastigheter

33110

Reparation av ej egentillverkade kirurgiska möbler33130

Reparation av ej egentillverkade kärnreaktorer (utom 

isotopseparatorer)

33110

Reparation av ej egentillverkade medicinska möbler33130

Reparation av ej egentillverkade metalltankar, 

reservoarer och containrar

33110

Reparation av ej egentillverkade plexiglas fönster33190

Reparation av ej egentillverkade portar och dörrar i 

metall

33110
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Reparation av ej egentillverkade stordatorer33120

Reparation av ej egentillverkade, fotografiska (ej 

digital), kinematografiska och optiska instrument (ej 

mätinstrument), för yrkesmässig användning

33130

Reparation av ej egentillverkade, kvarnstenar, 

slipstenar och slipskivor

33190

Reparation av hus, totalentreprenad41200

Reparation av icke egentillverkat nät och tågvirke33190

Reparation av icke-elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater

95290

Reparation av karosserier på motorcyklar och skotrar 

med hjul

45400

Reparation av kylutrymmen och frysutrymmen i t.ex. 

livsmedelsindustrin, ej egentillverkade, ej i samband 

med handel

33120

Reparation av ljudanläggningar i bilar95290

Reparation av magnetiska diskettstationer, fickminnen 

och andra lagringsenheter

95110

Reparation av möbler för kök, butik, kontor och hushåll95240

Reparation av sport och fritidsgevär/pistoler33110

Reparation av stolar till kök, butik, kontor och hushåll95240

Reparation av vattenläckor inomhus43221

Reparation av vattenläckor, utomhus, för värme, vatten 

och avlopp

42210

Reparation av, egentillverkade, gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner

28920

Reparation av, egentillverkade, maskiner för produktion 

av textilvaror, beklädnadsvaror och lädervaror

28940

Reparation av, ej egentillverkade, gruvmaskiner, 

bergbrytningsmaskiner och byggnadsmaskiner

33120

Reparation av, ej egentillverkade, maskiner för 

produktion av textilvaror, beklädnadsvaror och 

lädervaror

33120

Reparation i samband med uthyrning av byggmaskiner 

och anläggningsmaskiner

77320

Reparation i verkstad, av egentillverkade lok och annan 

rullande järnvägsmaterial och spårvägsmaterial, såsom 

axlar, boggier, hjul, dragkrokar, buffertar, stötdämpare, 

karosserier, underreden, axelboxar o.l.

30200

Reparation i verkstad, av ej egentillverkade lok och 

annan rullande järnvägsmaterial och spårvägsmaterial, 

såsom axlar, boggier, hjul, dragkrokar, buffertar, 

stötdämpare, karosserier, underreden, axelboxar o.l.

33170

Reparation och lagning av läderkläder, skinnkläder och 

pälskläder

95230

Reparation och service av egentillverkade maskiner för 

metallurgi

28910

Reparation och service av egentillverkade maskiner 

tillverkade i SNI 2007 koden 28.290

28290

Reparation och service av egentillverkade maskiner, 

tillverkade i SNI 2007 koden 28.990

28990

Reparation och service av ej egentillverkade maskiner 

för metallurgi

33120

Reparation och service av ej egentillverkade maskiner, 

tillverkade i SNI 2007 koden 28.290

33120

Reparation och underhåll av egentillverkade behållare 

av järn eller stål med en rymd av högst 300 liter

25910

Reparation och underhåll av egentillverkade 

diskbänkar, tvättställ, badkar och annat sanitetsgods

25991

Reparation och underhåll av egentillverkade elektriska 

värmare eller vattenberedare och doppvärmare för 

industriella tankar och liknande behållare

27510

Reparation och underhåll av egentillverkade 

elektroniska lås med tangentbord eller ljuskänslig 

strömbrytare, avancerade låssystem t.ex. med 

magnetkort eller andra kodkort

25720

Reparation och underhåll av egentillverkade 

infravärmare för uteserveringar på restauranger, gator 

och uteplatser

27510

Reparation och underhåll av egentillverkade instrument 

och apparater för att mäta tid, för yrkesmässigt bruk

26520

Reparation och underhåll av egentillverkade 

metallprodukter tillverkade i SNI 2007 koden 25.999

25999

Reparation och underhåll av egentillverkade stålbroar25110

Reparation och underhåll av ej egentillverkade 

elektriska värmare eller vattenberedare och 

doppvärmare för industriella tankar och liknande 

behållare

33140

Reparation och underhåll av ej egentillverkade 

elektroniska lås med tangentbord eller ljuskänslig 

strömbrytare, avancerade låssystem t.ex. med 

magnetkort eller andra kodkort

33110

Reparation och underhåll av ej egentillverkade 

infravärmare för uteserveringar på restauranger, gator 

och uteplatser

33140

Reparation och underhåll av ej egentillverkade 

instrument och apparater för att mäta tid, för 

yrkesmässigt bruk

33130

Reparation och underhåll av ej egentillverkade stålbroar42130

Reparation och underhåll av elektroniska komponenter33130

Reparation och underhåll av icke egentillverkade 

behållare av järn eller stål med en rymd av högst 300 

liter

33110

Reparation och underhåll av metalltrådvaror25930

Reparation och underhåll av tåg, lok och 

järnvägsvagnar

33170

Reparation och underhåll av, egentillverkade, kranar 

och ventiler, för rörledningar, tankar och kar

28140

Reparation och underhåll av, egentillverkade, lager, 

kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra 

delar till  mekanisk kraftöverföring (ej för motorfordon)

28150

Reparation och underhåll av, egentillverkade, lager, 

kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra 

delar till hydraulisk kraftöverföring (ej för motorfordon)

28120

Reparation och underhåll av, ej egentillverkade, kranar 

och ventiler, för rörledningar, tankar och kar

33120

Reparation och underhåll av, ej egentillverkade, lager, 

kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra 

delar till kraftöverföring (ej för motorfordon)

33120

Reparation, av ej egentillverkad, ej elektrisk, 

svetsutrustning och lödningsutrustning

33120

Reparationsmaterial, gummi, tillverkning22190

Reportagefotograferingsverksamhet74203

Reportageverksamhet, frilans90030

Reproarbeten, tryckoriginal, framställning18130
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Reproduktioner, butikshandel47783

Reproduktioner, konstverk, utgivning58190

Reproduktioner, tryckning18122

Repslagerier13940

Reptiler, butikshandel47762

Resanderum, ej hotell55202

Researrangörer79120

Resebyråverksamhet, försäljning andras resor79110

Resebyråverksamhet, försäljning egna resor79120

Reseffekter, butikshandel47722

Reseffekter, partihandel46499

Reseffekter, tillverkning15120

Reseförsäkringar65120

Resekonsultverksamhet79120

Reseledarverksamhet79120

Resenämnd, kommunal förvaltning84115

Reserelaterade bokningstjänster på uppdrag, som 

bokning av transport, hotell, restaurang, biluthyrning, 

underhållning, idrott o.d.

79900

Reservdelar och tillbehör till snöskotrar, partihandel 

och provisionshandel

45310

Reservdelar och tillbehör till vattenskotrar, 

butikshandel

47643

Reservdelar och tillbehör till vattenskotrar, partihandel46491

Reservdelar och tillbehör till vattenskotrar, 

provisionshandel till företag

46141

Reservoarpennor, partihandel46492

Reservoarpennor, tillverkning32990

Resgodsbefordran med personbil49410

Resinoider, tillverkning20530

Reskontraadministrativ verksamhet69201

Resning av prefabricerade delar (ej egentillverkade) av 

stålkonstruktioner för byggnader och för andra 

byggnadsverk, såsom broar, traverskranar och 

kraftledningsstolpar

43999

Respiratorer, tillverkning32501

Restauranger med mat för avhämtning56100

Restaurangkonsult, krönikörverksamhet90030

Restaurangkonsult, matlagningskurser85599

Restaurangkonsultverksamhet, ospec74900

Restaurangmaskiner, partihandel46699

Restaurangmaskiner, tillverkning28930

Restaurangverksamhet på båt och tåg56100

Restaurangverksamhet t.ex. golfrestauranger, 

gourmetrestauranger, kinesrestauranger, 

matserveringar, pastabarer, pizzerior, salladsbarer, 

sushirestauranger m.fl.

56100

Restaurangverksamhet, med mat för avhämtning56100

Restaurering av gamla fotografier74204

Restaurering av konstverk t.ex. målningar o.d.90030

Resväskor, partihandel46499

Resväskor, tillverkning15120

Resårbottnar, till sängar, tillverkning31030

Retreatverksamhet, religiös94910

Returpapper, återvinning i en kemisk eller mekanisk 

bearbetningsprocess

38320

Revetering av hus (klä med murbruk)43999

Revisionsverksamhet69202

Revolvrar, tillverkning25400

Revyföreställningar, produktion av90020

RFHL, Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och 

Likabehandling

94990

Ridhus, drift av93290

Ridklubbar93120

Ridlägerverksamhet93290

Ridpiskor, tillverkning15120

Ridskoleverksamhet85510

Ridskolor, drift av85510

Ridsportsutrustning, uthyrning till hushåll77210

Ridsportutrustning (ej kläder och stövlar), butikshandel47641

Ridsportutrustning, (ej kläder eller stövlar), till hushåll 

och privatpersoner, internethandel (webbutik)

47915

Ridsportutrustning, (ej sadlar, kläder och stövlar), 

partihandel

46491

Ridsportutrustning, barnkläder, butikshandel47714

Ridsportutrustning, damkläder, butikshandel47713

Ridsportutrustning, herrkläder, butikshandel47712

Ridsportutrustning, kläder, blandat dam, herr och barn, 

butikshandel

47711

Ridsportutrustning, som kläder och stövlar, till hushåll 

och privatpersoner, internethandel (webbutik)

47912

Ridspön, butikshandel47641

Ridspön, partihandel46491

Ridspön, tillverkning15120

Ridsällskap93120

Ridutbildning85510

Riksbyggens lokalföreningar68320

Riksdagen84111

Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)84223

Riksförsäkringsverket84300

Riksidrottsförbund93199

Riksteatern90040

Riktbänkar för bilar, tillverkning28990

RINA=rådgivning i alkohol och narkotika frågor88992

Ringklockor, (ej elektriska), metall, tillverkning25999

Ringklockor, elektriska, tillverkning27900

Ringsignaler till mobiltelefoner, tillhandahållande av58290

Ris, partihandel46380

Ris, slipat, polerat, glaserat, tillverkning10612

Riskbedömning, försäkring66210

Riskkapitalverksamhet (venture capital)64991

Ritinstrument och räkneinstrument, partihandel46691

Ritinstrument, tillverkning26510

Ritkol, tillverkning32990

Ritkonsultverksamhet inom byggteknik och 

anläggningsteknik (ej för projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik och VVS-teknik) (ej 

arkitektverksamhet)

71121

Ritkonsultverksamhet, elteknik inom industriell 

automation och processteknik

71122

Ritkonsultverksamhet, elteknik, anläggningsarbeten71123

Ritkonsultverksamhet, energiteknik71124

Ritkonsultverksamhet, industriteknik71122

Ritkonsultverksamhet, miljöteknik71124

Ritkonsultverksamhet, VVS-teknik71124
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Ritkonsultverksamhet, övriga tekniska tjänster (ej 

bygg-, anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Ritpapper, partihandel46499

Ritpapper, tillverkning17129

Rivning av hissar i byggnader43110

Rivning av maskinfundament43999

Rivningsarbeten, byggnader och andra 

byggkonstruktioner

43110

Robotar interkontinentala (ICBM) tillverkning30300

Robotar, ballistiska, militära, tillverkning30300

Robotar, för brett användningsområde, egentillverkade, 

reparation

28990

Robotar, för brett användningsområde, ej 

egentillverkade, reparation

33120

Robotar, för brett användningsområde, tillverkning28990

Robotar, för lastning, lossning och lyftning, 

egentillverkade, installation

28220

Robotar, för lastning, lossning och lyftning, ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Robotar, för lastning, lossning, lyftning, tillverkning28220

Robotar, partihandel46699

Rockar, herrockar och pojkrockar, butikshandel47712

Rockar, herrockar och pojkrockar, tillverkning14130

Rockar, partihandel46420

Rockband90010

Roddarklubbar93120

Roddbåtar, tillverkning30120

Rodeor93290

Rollatorer, egentillverkade, reparation30920

Rollatorer, ej egentillverkade, reparation33170

Rollatorer, partihandel46460

Rollatorer, tillverkning30920

Rollerblades, butikshandel47641

Rollerblades, partihandel46491

Rolltillsättning, på uppdrag74900

Rondvagnar, partihandel46699

Rosenterapi96040

Rostskyddsbehandling av broar43341

Rostskyddsbehandling av motorcyklar och skotrar 

med hjul

45400

Rostskyddsbehandling, bilar och bussar45202

Rostskyddsmedel, linoljebaserat, tillverkning20590

Rostskyddsmålning, fartyg30110

Rotary94990

Rottingförpackningar, partihandel46762

Rottingförpackningar, tillverkning16293

Rottingmöbler, butikshandel47591

Rottingmöbler, tillverkning31090

Roulettverksamhet92000

Royaltyavtal, träffande av69103

Rubriksättning av inspelade TV program59120

Rullager, tillverkning28150

Rullbrädor och skateboard, butikshandel47641

Rullbrädor och skateboard, internethandel, (webbutik) 

till hushåll och privatpersoner

47915

Rullbrädor och skateboard, partihandel46491

Rullbrädor och skateboard, provisionshandel till företag46180

Rullbrädor och skateboard, tillverkning32300

Rullbrädor, uthyrning till hushåll77210

Rullgaller i metall till fönster och dörrar, tillverkning25999

Rullgardiner, butikshandel47532

Rullgardiner, partihandel46410

Rullgardiner, plastrullgardiner, tillverkning22230

Rullgardiner, textil, sömnad, tillverkning13921

Rulljalusier i metall till fönster och dörrar, tillverkning25999

Rullskridskoanläggningar, drift av93119

Rullskridskor, tillverkning32300

Rullskridskor, uthyrning till hushåll77210

Rullstolar, egentillverkade, reparation30920

Rullstolar, ej egentillverkade, reparation33170

Rullstolar, partihandel46460

Rullstolar, tillverkning30920

Rullstolsramper, metall, tillverkning25999

Rulltrappor, installation, reparation och underhåll43290

Rulltrappor, tillverkning28220

Rulltrottoarer, tillverkning28220

Rumsförmedlingar79900

Rumsuthyrning, korttidsuthyrning, ej hotell55202

Rundbalspressning och plastning av rundbalar, på 

uppdrag

01620

Rundradiomottagare, tillverkning26400

Rundsmörjning av bilar och bussar45201

Rundturer med båt, havssjöfart och kustsjöfart50102

Rundturer med båt, på inre vattenvägar50302

Rundtursflyg51102

Rundvirke, bearbetning vid avverkningsplatser02200

Rundvirke, framkörning02409

Rundvirke, partihandel46731

Rundvirkestillverkning i anslutning till avverkning02200

Rutschbanor, drift av93210

Rybsoljor, rå, tillverkning10410

Ryggbänkar, butikshandel47740

Ryggsäckar, partihandel46499

Ryggsäckar, tillverkning15120

Rymdfarkoster, tillverkning30300

Rymdfart51220

Rymdlaboratorier72190

Rymdsonder, tillverkning30300

Rypsoljor, rå, tillverkning10410

Ryttare, professionella ídrottsmän93199

Ryttarföreningar93120

Ryttarklubbar93120

Ryttarsällskap93120

Råbrännvin och råsprit ur potatis, framställning11010

Råbrännvin och råsprit ur potatis, partihandel46761

Råd i samband med upphandlingar, uppdrag74900

Rådgivning juridisk och teknisk avseende immateriell 

äganderätt, patent, mönster och varumärken

69103

Rådgivning om systemsäkerhet avseende 

datamaskiner

62020

Rådgivning, etikfrågor, företag70220

Rådgivning, skogsvård, uppdrag02409

Rådgivningsbyrå, ungdom88991
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Rådgivningsverksamhet och värderingsverksamhet i 

samband med köp, försäljning och uthyrning av 

fastigheter

68310

Råoljor, partihandel46710

Råpetroleum, partihandel46710

Råpetroleumutvinning06100

Råsocker, partihandel46360

Råsocker, tillverkning10810

Råsprit ur jästa råvaror, framställning11010

Råtobak, partihandel46210

Råttfällor, plastråttfällor, tillverkning22290

Råttfällor, trä tillverkning16292

Råttgift, partihandel46750

Råttgift, tillverkning20200

Råttutrotning ej inom jordbruk och skogsbruk81290

Räcken, metallräcken, partihandel46731

Räcken, metallräcken, tillverkning25120

Räcken, träräcken, tillverkning16239

Rädda barnen88994

Räddningskåren84250

Räkenskapskontrollsystem, design70220

Räkneinstrument, tillverkning26510

Räknemaskiner, partihandel46660

Räknemaskiner, tillverkning28230

Räkor, hållbarhetsbehandling som frysning, saltning, 

rökning, konservering

10200

Räkor, trålning03111

Räls, omonterad, tillverkning24100

Rälsfordon, inkl. delar, tillverkning30200

Rälsfordon, partihandel46699

Rälspersonvagnar, tillverkning30200

Rälstankvagnar, tillverkning30200

Rälsverkstadsvagnar, tillverkning30200

Rännor, tegel, ej eldfasta, tillverkning23320

Räntefondsverksamhet64301

Räntepapper, derivat, handel med, för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66120

Rättshjälp, allmän advokatbyrå69101

Rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket86103

Rättspsykiatri på sjukhus86103

Rävar, uppfödning01499

Röda korset88994

Rödsprit, tillverkning20140

Röjning av naturbetesmark, på uppdrag01610

Röjning, byggplatser43120

Röjning, sly vid vägar81300

Röjning, träd för beredning av mark, för 

jordbruksproduktion

02200

Rökgassanering81221

Rökgångar, besiktning av, fastigheter, uppdrag81222

Rökning mot ohyra ej inom jordbruk och skogsbruk81290

Rökning, av kött10130

Rökning, fisk10200

Rökpipor, tillverkning32990

Röktobak, partihandel46350

Röktobak, tillverkning12000

Röntgenmottagning, med läkare, ej på sjukhus,86222

Röntgenmottagning, utan läkare, ej på sjukhus86909

Röntgenmottagning, öppenvård på sjukhus86221

Röntgenrör, tillverkning26600

Röntgenutrustning, partihandel46699

Röntgenutrustning, reparation av egentillverkad26600

Röntgenutrustning, reparation av ej egentillverkad33130

Röntgenutrustning, tillverkning26600

Röntgenvagnar, partihandel46699

Rör och rördelar, metallhalvfabrikat, partihandel46720

Rör, aluminiumrör, framställning24420

Rör, asbestcement, tillverkning23650

Rör, betongrör även lättbetongrör, tillverkning23610

Rör, blyrör, framställning24430

Rör, butikshandel47521

Rör, byggnadsändamål, ej för installation av 

VVS-armatur, partihandel

46731

Rör, byggnadsändamål, för installation av VVS-varor, 

partihandel

46742

Rör, cementrör, tillverkning23610

Rör, gjutjärnsrör, tillverkning24510

Rör, glasrör, tillverkning23190

Rör, gummirör, tillverkning22190

Rör, icke-järnmetallegeringar, framställning24450

Rör, järn och stål, böjliga, tillverkning25999

Rör, keramiskt material, ej eldfasta, tillverkning23320

Rör, keramiskt material, eldfasta, tillverkning23200

Rör, kopparrör, framställning24440

Rör, kromrör, framställning24450

Rör, manganrör, framställning24450

Rör, nickelrör, framställning24450

Rör, oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller 

fyllda med flussmedel, av sådant slag som används för 

lödning eller svetsning av metall eller hårdmetall, 

tillverkning

25930

Rör, oädel metall, böjliga, tillverkning25999

Rör, plasthalvfabrikat, ej för byggändamål, partihandel46769

Rör, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Rör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som 

används till oljeledningar eller gasledningar "pipelines", 

tillverkning

24200

Rör, sömlösa, järn och stål, tillverkning (ej 

centrifugalgjutet stål)

24200

Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, 

kalldragna eller kallvalsade, tillverkning

24200

Rör, tegelrör, ej eldfasta, tillverkning23320

Rör, tennrör, framställning24430

Rör, titanrör, framställning24450

Rör, VVS, ej plasthalvfabrikat, partihandel46742

Rör, zinkrör, framställning24430

Rör, ädla metaller, framställning24410

Rördelar, aluminium, framställning24420

Rördelar, andra metaller, framställning24450

Rördelar, bly, zink, tenn, framställning24430

Rördelar, gjutjärn, tillverkning24510

Rördelar, järn och stål, tillverkning24200

Rördelar, tegel, ej eldfasta, tillverkning23320

Rördelar, ädla metaller, framställning24410

Rörelsedetektorer, tillverkning26510

Rörinstallationer, i byggnader43221
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Rörkopplingar av gjutjärn, tillverkning24510

Rörledningar, installation, reparation och underhåll, 

inomhus

43221

Rörledningsmaterial, butikshandel47521

Rörledningsmaterial, partihandel46742

Rörläggeri, inomhus43221

Rörläggeri, utomhus, för värme, vatten och avlopp42210

Rörmokeriverksamhet, inomhus43221

Rörmontage, rörinstallationer och sanitetsinstallationer43221

Rörmärkning71200

Rörnitar, oädel metall, tillverkning25999

Rörsystem av glas, installation av egentillverkade23190

Rörsystem av glas, installation av ej egentillverkade, ej 

i samband med handel eller byggnation

33200

Rörsystem av glas, reparation av egentillverkade23190

Rörsystem av glas, reparation av ej egentillverkade33190

Rörsystem av glas, tillverkning23190

Rörsystem av metall, installation av ej egentillverkade, 

ej i samband med handel eller byggnation

33200

Rörsystem av plast, installation av egentillverkade22210

Rörsystem av plast, installation av ej egentillverkade, 

ej i samband med handel eller byggnation

33200

Rörsystem av plast, reparation av egentillverkade22210

Rörsystem av plast, reparation av ej egentillverkade33190

Rörsystem av plast, tillverkning22210

Rörsystem av tegel, installation av egentillverkade23320

Rörsystem av tegel, installation av ej egentillverkade, 

ej i samband med handel eller byggnation

33200

Rörsystem av tegel, reparation av egentillverkade23320

Rörsystem av tegel, reparation av ej egentillverkade33190

Rörsystem av tegel, tillverkning23320

Rörsystem, transport av gas (över långa avstånd)49500

Rörsystem, transport av gas och vätskor, uppförande 

av

42210

Rörsystem, transport av övrigt ej gas, t.ex. vätskor, 

slam etc. (över långa avstånd)

49500

Rörtryckning = hydraulisk rörläggning43229

Rörtryckning = kvalitetskontroll, besiktning av rör71200

Röstpedagog (hjälper personer att andas rätt så att de 

låter trevliga, botar ej talfel)

96040
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Sablar, reparation av egentillverkade25710

Sablar, reparation av ej egentillverkade33110

Sablar, tillverkning25710

Saccosäckar, tillverkning13922

Sadelmakeri, ej bilsäten15120

Sadlar och seldon, internethandel (webbutik) till 

hushåll och privatpersoner

47919

Sadlar och seldon, postorderhandel, till hushåll och 

privatpersoner

47919

Sadlar och säten till motorcyklar och mopeder, 

tillverkning

30910

Sadlar till hästar, provisionshandel till företag46160

Sadlar, partihandel46499

Sadlar, till hästar, tillverkning15120

Saffloroljor, rå, tillverkning10410

Saft, partihandel46340

Saft, tillverkning10320

Sake, framställning11030

Salicylsyra, tillverkning21100

Sallad, ej potatissallad, tillverkning, industriell10390

Sallad, för avhämtning56100

Sallader, blandade färska grönsaker, färdigpackade för 

konsumtion (ej verksamhet på kaféer, restauranger i 

butiker eller entreprenad inom catering och centralkök)

10390

Sallader, färdigblandade av färska grönsaker, för 

konsumtion (ej verksamhet på kaféer, restauranger i 

butiker eller entreprenad inom catering och centralkök)

10390

Sallader, legym, mimosa och potatis, partihandel46380

Salladsbarer56100

Salladsbestick, oädel metall, tillverkning25710

Salladsbestick, trä, tillverkning16292

Salladssåser, partihandel46380

Salladssåser, tillverkning10840

Sallat, odling i växthus01134

Sallat, odling på friland01133

Salpetersyra, partihandel46750

Salpetersyra, tillverkning20150

Salt, industrisalt, partihandel46750

Salt, livsmedel, partihandel46380

Salta pinnar (snacks), tillverkning10722

Saltad fisk, framställning10200

Saltbil, saltning av vägar, startbanor och 

landningsbanor m.m.

81290

Saltning, kött10130

Saltning, vägar, startbanor och landningsbanor m.m.81290

Saltsjöfiske, ej trål03119

Saltsjöfiske, trål03111

Saltsyra, partihandel46750

Saltsyra, tillverkning20130

Saltterapi96040

Saltutvinning, bordssalt10840

Saltutvinning, ej bordssalt08930

Saltvattenfiske, ej trålfiske03119

Sameföreningar94990

Sameslöjd, ospecificerad tillverkning32990

Samfälligheter, förvaltning68209

Samlarföreningar94990

Samlingslokaler, uthyrning, ej uppdrag68203

Samlingspärmar, partihandel46492

Samlingspärmar, tillverkning17230

Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk, partihandel

46750

Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller 

laboratoriebruk, tillverkning

20590

Sammetsväv, bomull, tillverkning13200

Sammetsväv, partihandel46410

Samordning och administration av insamling för 

återvinning (verksamhet i s.k. materialbolag)

74900

Samtalsbehandling86909

Samtalspedagogverksamhet86909

Samtalsterapi86909

Samtliga moment från planering av reklaminsatser till 

placering av reklam i media

73111

Sand, (ej bituminös), brytning och utvinning08120

Sand, partihandel46731

Sand, sortering08120

Sandaler, butikshandel47721

Sandaler, partihandel46420

Sandaler, tillverkning15200

Sandblästring av metallvaror, på uppdrag25610

Sandblästring, husfasader43999

Sandning, vägar, startbanor och landningsbanor m.m.81290

Sandpapper, partihandel46731

Sandpapper, tillverkning23910

Sandsten, brytning08110

Sandstenshuggeri, för byggändamål23701

Sandwich paneler, tillverkning24330

Sanering av oljor på förorenad jord39000

Sanering av radioaktivitet39000

Sanering av skadedjur, ej inom jordbruk och skogsbruk81290

Sanering vid fuktskador och vattenskador81221

Sanering, vattenskador av lokaler och föremål81221

Sanitetsarmatur, keramiska, tillverkning23420

Sanitetsarmatur, metall, tillverkning25991

Sanitetsarmatur, plast, tillverkning22230

Sanitetsartiklar, plast, tillverkning22230

Sanitetsbindor av tyg, tillverkning13990

Sanitetsbindor, av vadd från textilmaterial, tillverkning 

(ej tygbindor)

17220

Sanitetsbindor, cellulosavadd, tillverkning17220

Sanitetsbindor, papper, tillverkning17220

Sanitetsbindor, tamponger, partihandel46460

Sanitetsgods, keramiska, tillverkning23420

Sanitetsgods, metall, tillverkning25991

Sanitetsgods, partihandel (även internethandel till 

företag)

46732

Sanitetsinstallationer43221

Sanitetsporslin, partihandel46732

Sanitetstamponger, av vadd från textilmaterial, 

tillverkning

17220

Sanitetstamponger, cellulosavadd, tillverkning17220

Sanitetstamponger, papper, tillverkning17220

Sanitetsvaror, bindor, tamponger m.m., partihandel46460

Satelliter, tillverkning30300

Satellitövervakning61900
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Saxar, ej hushållssaxar, ej frisörsaxar eller 

nagelsaxar, partihandel

46741

Scanning (skanning) av dokument, ej i arkiveringssyfte18130

Scanning (skanning) av dokument, i arkiveringssyfte63110

Scarfar, damscarfar, butikshandel47713

Scarfar, partihandel46420

Scarfar, tillverkning14190

Scenarbetare, fristående90020

Scenografer, fristående90020

Scenografi, fristående verksamhet (arbetar med att 

formge en teateruppsättning)

90020

Scenutrustning, hantering av90020

Schackförbund93199

Schackklubbar93120

Schackutbildning85510

Schaktarbeten43120

Schaktmaskiner, partihandel46630

Schaktmaskiner, tillverkning28920

Schaktmaskiner, utan förare, uthyrning77320

Schaktning, byggnadsverksamhet och 

anläggningsverksamhet

43120

Schaktningstjänster, förmedling av74900

Schaktsänkning43999

Schampon, hårvård, butikshandel47750

Schampon, hårvård, tillverkning20420

Schampon, provisionshandel till företag46180

Scintillografer, reparation av egentillverkad26600

Scintillografer, reparation av ej egentillverkad33130

Scintillografer, tillverkning26600

Scoutrörelser94990

Screentryckning (ej tidningar och tidskrifter)18122

Screentryckning på väv, ej av egentillverkad18122

Screentryckning, på kläder, (ej egentillverkade)18122

Seansverksamhet96090

Secondhand, internethandel (webbutik), till hushåll och 

privatpersoner

47919

Secondhandbutiker47792

Sedelautomater, till banker, partihandel46660

Sedelautomater, till banker, tillverkning28230

Sedelautomater, uthyrning77390

Sedlar, tryckning18122

Segel, partihandel46491

Segel, till båtar, butikshandel47643

Segel, tillverkning13922

Segelbrädor, provisionshandel till företag46180

Segelbrädor, tillverkning32300

Segelbåtar, byggande av30120

Segelbåtar, fritidsbåtar, partihandel46491

Segelflygplan, partihandel46491

Segelflygplan, tillverkning30300

Segelgarn, partihandel46761

Segelgarn, tillverkning13940

Segelsällskap93120

Seglarförbund93199

Seglarskolor85510

Seglarskolor (ej för yrkesmässig trafik)85530

Seglarskolor (ej skepparexamen)85510

Seglingsutbildning, (ej för yrkesmässig trafik)85530

Segway, (elmotordriven tvåhjuling), handel45400

Segway, (elmotordriven tvåhjuling), tillverkning30910

Seimologiska undersökningar, uppdrag71129

Sekreterarverksamhet (ej enbart telefonpassning), på 

uppdrag

82190

Seldon, partihandel46499

Seldon, tillverkning15120

Selektiv marketing73111

Semesterbyar55202

Semesterhem, uthyrning, till företagets personal55202

Semesterkassor64999

Semesterläger55300

Semin verksamhet01620

Seminarieundervisning85420

Senap, partihandel46380

Senap, tillverkning10840

Senapsoljor, rå, tillverkning10410

Senapspulver, tillverkning10840

Sensorer, partihandel46691

Separatorer, för mjölk, partihandel46699

Separatorer, för mjölk, tillverkning28930

Separatorer, till elektriska ackumulatorer, tillverkning27200

Septiktankar, tömning och rengöring37000

Serietecknare, fristående90030

Serietidningar, internethandel (webbutik) till hushåll 

och privatpersoner

47913

Serietidningar, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Serietidningar, tryckning18121

Serum, partihandel46460

Serum, tillverkning21200

Serveringstjänster på kontrakt för återkommande 

evenemang

56210

Serveringstjänster på tillfälliga evenemang och fester56210

Servetter, pappersservetter, tillverkning17220

Servetter, tyg, tillverkning13921

Servetthållare, butikshandel47593

Servetthållare, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Servetthållare, metall, tillverkning25999

Servetthållare, partihandel46499

Servetthållare, plastservetthållare, tillverkning22290

Servetthållare, trä, tillverkning16292

Service till växtodling, näringsidkare utan anställda 

(som hyr ut sig själv som trädgårdsmästare)

01610

Servicebutiker47112

Servicefordon, specialinredningar till, partihandel och 

provisionshandel

45310

Servicehus, uthyrning av lägenheter, på uppdrag68310

Servicehus, vård vid, för äldre87301

Servicelägenheter, vård vid, för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Servicelägenheter, vård vid, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Servicelägenheter, vård vid, för personer med 

utvecklingsstörning

87201

Servicelägenheter, vård vid, för äldre87301

Sexartiklar av gummi, tillverkning22190

Sexleksaker, butikshandel47789
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Sexleksaker, handel på internet till hushåll och 

privatpersoner (internethandel, webbutik)

47919

Sexleksaker, partihandel46499

Sexleksaker, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Sexrådgivning, fria utövare96090

Sexrådgivning, kommun, landsting88993

Shiatsu  massage96040

Shoppingvagnar, egentillverkade, reparation30990

Shoppingvagnar, ej egentillverkade, reparation33110

Shoppingvagnar, tillverkning30990

Shorts, partihandel46420

Shorts, tillverkning14190

Showproduktion90020

SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete)84210

Sidenblommor, butikshandel47789

Sidenblommor, partihandel46499

Sidenblommor, tillverkning32990

Sidenväverier13200

Sidvagnar, (sidovagnar) till motorcyklar, partihandel45400

Sidvagnar, tillverkning30910

Sightseeing med buss49390

Sightseeing med båt, havssjöfart och kustsjöfart50102

Sightseeing med båt, på inre vattenvägar50302

Sightseeing med flyg51102

Signalapparater, akustiska, visuella eller elektriska, för 

rälsfordon, tillverkning

30200

Signalgeneratorer, tillverkning26510

Signalhorn, ej fordon, tillverkning32200

Signalhorn, elektrisk, till motorfordon, tillverkning29310

Signalpistoler, tillverkning25400

Signalraketer, tillverkning20510

Signalsystem, flygfält, hamnar, installation43210

Signalsystem, järnväg, vägar, installation43210

Signalutrustning, el, cyklar, motorfordon, tillverkning29310

Signalutrustning, elektrisk, för rälsfordon, tillverkning30200

Signalvaktsverksamhet, vägbyggen, på uppdrag82990

Signalövervakningsutrustning, elektrisk, för järnvägar, 

spårvägar, inre vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, 

flygplatser o.d., tillverkning

27900

Signalövervakningsutrustning, mekanisk och 

elektromekanisk, för järnvägar, spårvägar, inre 

vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, flygplatser o.d., 

tillverkning

30200

Siktduk, textilmaterial, tillverkning13960

Siktningsmaskiner, mineraler, tillverkning28920

Silikater, partihandel46750

Silikater, tillverkning20130

Silikoner, tillverkning20160

Silloljor, partihandel46330

Silloljor, tillverkning10410

Sillsalterier10200

Silversmide, tillverkning32120

Silvervaror, butikshandel47772

Silvervaror, partihandel46480

Silvervaror, tillverkning32120

Simbassänger, ej för privat bruk, utomhus, anläggning, 

reparation och underhåll

43999

Simbassänger, privata, installation och reparation43999

Simglasögon, tillverkning32501

Simhallar, anläggning av41200

Simklubbar93120

Simmare, professionella idrottsmän93199

Simskolor85510

Simsällskap93120

Simulator, partihandel46699

Simundervisning85510

Sintring, järnmalm07100

Sirap, partihandel46360

Sirener, elektriska, tillverkning27900

Sittkäppar, tillverkning32990

Sittmöbler, till butiker, tillverkning31011

Sittmöbler, till kontor, tillverkning31011

Sittmöbler, till kök, tillverkning31021

Sittmöbler, till sovrum, tillverkning31090

Sittmöbler, till trädgård, tillverkning31090

Sittmöbler, till vardagsrum, tillverkning31090

Sjalar, tillverkning14190

Sjukförsäkringar65120

Sjukgymnastik, husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

01620

Sjukgymnastik, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. (ej 

veterinärverksamhet)

96090

Sjukgymnastikverksamhet, människor86905

Sjukhem för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (sjukvård)

87201

Sjukhem för personer med somatiska (kropps) 

sjukdomar

87100

Sjukhem, för personer med fysisk 

funktionsnedsättning, omsorg och sociala insatser 

med boende

87302

Sjukhem, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, omsorg och sociala insatser 

med boende

87201

Sjukhem, för personer med utvecklingsstörning, 

omsorg och sociala insatser med boende

87201

Sjukhem, sjuksköterskevård87100

Sjukhem, sluten primärvård, observationsplatser86101

Sjukhem, äldre, omsorg och sociala insatser med 

boende

87301

Sjukhus, för djur75000

Sjukhus, sluten, specialiserad psykiatrisk sjukvård86103

Sjukhus, sluten, specialiserad somatisk (kropps) 

sjukvård

86102

Sjukhusansluten hemsjukvård86221

Sjukhusansluten hemsjukvård, specialistvård86221

Sjukhusbibliotek91011

Sjukhusskolor, grundskolor (ej särskola)85201

Sjukhussängar, tillverkning32501

Sjukhusutrustning till taxibilar, handel (försäljning) och 

montering

45310

Sjukstugor, inskriven vid, i glesbygden86101

Sjukvård, sluten, specialiserad somatisk (kropps), på 

sjukhus och lasarett

86102

Sjukvård, sluten, specialiserad, psykiatrisk, på 

sjukhus och lasarett

86103
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Sjukvårdsartiklar, butikshandel47740

Sjukvårdsartiklar, partihandel46460

Sjukvårdsupplysning, sjukvårdsrådgivning t.ex. på 

Internet eller på telefon

86909

Sjunkboxar, tillverkning23610

Självförsvarsutbildning (ej personalutbildning)85599

Självförsvarsutbildning, personalutbildning85594

Sjöfartstiftelser94111

Sjökort, utgivning58110

Sjömanshem94990

Sjömärken, partihandel46699

Sjömärken, tillverkning30110

Sjömärken, utsättning/underhåll av fasta och flytande52220

Sjömätning71129

Sjöräddningen (t.ex. sjöräddningssällskap och 

Sjöfartsverkets sjöräddning)

52220

Sjösänkning42910

Sjövärnkårernas riksförbund SVK RF84223

Skadebesiktning, fartyg71200

Skadedjursbekämpning, ej jordbruk och skogsbruk81290

Skadedjursbekämpning, jordbruk, på uppdrag01610

Skadedjursbekämpning, skogsbruk, på uppdrag02409

Skadeförsäkringar (ej livförsäkring)65120

Skadereglering, försäkring66210

Skadeståndsanspråk, bedömning, vid försäkringsfall66210

Skaft, trä, ej paraplyskaft, tillverkning16292

Skaft, träskaft, ej för hushållsändamål, partihandel46731

Skaldjur, butikshandel47230

Skaldjur, partihandel (även internethandel till företag)46380

Skaldjur, torkning10200

Skaldjurskonserver, partihandel46380

Skaldjurskonserver, tillverkning10200

Skaldjursodling i saltvatten03210

Skaldjursodling i sötvatten03220

Skaldjurspaté, industriell tillverkning10200

Skannrar, partihandel46510

Skannrar, reparation95110

Skannrar, tillverkning26200

Skateboard, uthyrning till hushåll77210

Skatteförvaltning (endast av Skatteverket)84113

Skattejuridisk konsultverksamhet69203

Skattekonsultverksamhet69203

Skattemärken, tryckning18122

Skatter, indrivning (endast av Skatteverket)84113

Skatterådgivning69203

Skattexpertverksamhet, konsult69203

Skedar, gafflar, tårtspadar, smörknivar och liknande 

köksartiklar och bordsartiklar, av rostfritt stål, 

tillverkning

25710

Skenor för möbelskenor och övrig tillverkande industri, 

partihandel

46741

Skenor i metall för möbelindustri och övrig tillverkande 

industri, tillverkning

25720

Skepparexamen för fritidsbåtar85530

Skeppsklarering52290

Skeppsmäklerier52290

Skidanläggningar, (sport), drift av93111

Skiddräkter, butikshandel47641

Skiddräkter, tillverkning14190

Skidfrämjandet och friluftsfrämjandet, drift av93120

Skidföreningar93120

Skidklubbar93120

Skidliftar, anläggning av42990

Skidliftar, drift av49390

Skidliftar, partihandel46699

Skidliftar, tillverkning28220

Skidor, butikshandel47641

Skidor, partihandel46491

Skidor, provisionshandel till företag46180

Skidor, tillverkning32300

Skidor, uthyrning, till hushåll77210

Skidpjäxor, butikshandel47641

Skidpjäxor, partihandel46491

Skidskolor85510

Skidskytte, professionella idrottsmän93199

Skidsportanläggningar, drift av93111

Skidspårning, på uppdrag93290

Skidstavar, tillverkning32300

Skidtunnel, drift av93290

Skiduthyrning till privatpersoner och hushåll77210

Skidvallor, butikshandel47641

Skidvallor, partihandel46491

Skidvallor, tillverkning20590

Skidåkare, professionella idrottsmän93199

Skiffer, (ej bituminös), brytning och utvinning08110

Skifferläggning, golv eller väggar43330

Skifferoljeutvinning06100

Skiftnycklar, oädel metall, tillverkning25730

Skinnberedningsmaskiner, partihandel46640

Skinnberedningsmaskiner, tillverkning28940

Skinnkläder, barnkläder, butikshandel47714

Skinnkläder, damkläder, butikshandel47713

Skinnkläder, herrkläder, butikshandel47712

Skinnkläder, kläder av skinn för herr, dam och barn 

blandat, butikshandel

47711

Skinnkläder, partihandel46420

Skinnkläder, tillverkning14110

Skinntofflor, butikshandel47721

Skinntofflor, med sula, tillverkning15200

Skinntofflor, partihandel46420

Skinnvaror, ej kläder och skor, tillverkning15120

Skivbolagsverksamhet, utgivning av ljudinspelningar (ej 

tidningar och böcker, andra än musikböcker)

59200

Skivinspelningar och bandinspelningar, 

förlagsverksamhet (ej tidningar och böcker, andra än 

musikböcker)

59200

Skivinspelningar, utgivning (ej tidningar och böcker, 

andra än musikböcker)

59200

Skivning och paketering av charkuterivaror i samband 

med butikshandel

47220

Skivning och paketering av charkuterivaror i samband 

med partihandel

46320

Skivor, inspelade, utgivning (ej tidningar och böcker, 

andra än musikböcker)

59200

Skivor, oinspelade, tillverkning26800
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Skivproduktion, inspelning och utgivning av 

ljudinspelningar (ej tidningar och böcker, andra än 

musikböcker)

59200

Skivspelare, butikshandel47430

Skivspelare, partihandel46432

Skivspelare, tillverkning26400

Skivutgivning, ljudinspelningar (ej tidningar och böcker, 

andra än musikböcker)

59200

Skjortor, av egentillverkad trikå, tillverkning13910

Skjortor, damskjortor, tillverkning14140

Skjortor, flickskjortor, tillverkning14140

Skjortor, herrskjortor, tillverkning14140

Skjortor, partihandel46420

Skjortor, pojkskjortor, tillverkning14140

Skjutbanor till nöjesfält, tillverkning28990

Skjutdörrar, glas, tillverkning23190

Skjutdörrar, metall, tillverkning25120

Skjutdörrar, partihandel46731

Skjutdörrar, trä, tillverkning16232

Skjutmått, tillverkning26510

Skjutskolor, ej i sportföreningar eller sportklubbar85510

Sklerosering av kärl och åderbråck96022

Skoblock, partihandel46420

Skoblock, trä, tillverkning16292

Skobutikshandel (ej skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades)

47721

Skog på rot, köp och försäljning av46731

Skogliga åtgärder, inventering o planering02409

Skogsarbete, skogsavverkning02200

Skogsarbete, skogsvård02102

Skogsavverkning, på egen skog02101

Skogsavverkning, på uppdrag02200

Skogsavverkningsmaskiner, partihandel46610

Skogsavverkningsmaskiner, tillverkning28300

Skogsbruksmaskiner, egentillverkade, reparation28300

Skogsbruksmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Skogsbruksmaskiner, med förare, uthyrning02409

Skogsbruksmaskiner, tillverkning28300

Skogsbruksmaskiner, utan förare, uthyrning77310

Skogsbruksverksamhet, entreprenad, skogsavverkning02200

Skogsbruksverksamhet, entreprenad, skogsvård02102

Skogsbruksverksamhet, skogsägare02101

Skogsentreprenadverksamhet, gallring02102

Skogsentreprenadverksamhet, skogsavverkning02200

Skogsentreprenadverksamhet, skogsvård02102

Skogsförvaltning, skogsägare02101

Skogsgallring, på uppdrag02102

Skogsgödsling, på uppdrag02102

Skogsinventering, på uppdrag med hjälp av t.ex. 

helikoptrar

02409

Skogskonsult, rådgivning på uppdrag02409

Skogskultivering, på uppdrag02102

Skogskörning timmertransporter till uppsamlingsplats i 

skogen

02409

Skogskörslor, timmertransporter till uppsamlingsplats i 

skogen

02409

Skogsmaskiner, egentillverkade, reparation28300

Skogsmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Skogsmaskiner, partihandel46610

Skogsmaskiner, tillverkning28300

Skogsmaskinsentreprenad, avverkning02200

Skogsmaskintjänster, skogsavverkning02200

Skogsmaskintjänster, skogsvård02102

Skogsplanteringar, på uppdrag02102

Skogsplantor, ej egen odling, partihandel46220

Skogsröjning, skogsvård, på uppdrag02102

Skogsstyrelsen84132

Skogsstämpling, uppdrag02409

Skogstaxering, uppdrag02409

Skogstransporter, på väg ej i skogen49410

Skogstransporter, timmertransport till 

uppsamlingsplats i skogen

02409

Skogsvård, skogsskötsel, på egen skog02101

Skogsvård, skogsskötsel, på uppdrag02102

Skogsvårdslag, övervakning av84132

Skogsvårdsrådgivning, uppdrag02409

Skogsvårdsstyrelsen, administration84132

Skogsvårdsstyrelsen, skogsvårdsverksamhet84132

Skogsvårdsutbildning, gymnasial85321

Skogsvårdsutbildning, vid universitet och högskola85420

Skogsvärdering, uppdrag02409

Skogsväxter, insamling02300

Skogsägare02101

Skogsägarföreningar02409

Skohandel, internethandel med skor, till hushåll och 

privatpersoner, (utom skridskor, fotbollsskor, 

skidpjäxor och rollerblades)

47912

Skohandel, partihandel med skor (utom skridskor, 

fotbollsskor, skidpjäxor och rollerblades)

46420

Skohandel, postorderhandel med skor, till hushåll och 

privatpersoner, (utom skridskor, fotbollsskor, 

skidpjäxor och rollerblades)

47912

Skohandel, provisionshandel med skor till företag 

(utom skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor och 

rollerblades)

46160

Skohorn, metall, tillverkning25999

Skohorn, partihandel46499

Skohorn, plast, tillverkning22290

Skohorn, trä, tillverkning16292

Skohyllor, metall, tillverkning25991

Skohyllor, plast, tillverkning22290

Skohyllor, trä, tillverkning16292

Skoindustrimaskiner, partihandel46699

Skoindustrimaskiner, tillverkning28940

Skokräm, partihandel46440

Skokräm, tillverkning20410

Skolartiklar, plast, tillverkning22290

Skolbarnomsorg för barn och ungdomar88910

Skolbarnsklubbar85100

Skolbarntillsyn, barn och ungdomar88910

Skolbibliotek91011

Skolbussverksamhet49390

Skolbänkar, partihandel46470

Skolbänkar, tillverkning31090

Skoldaghem85201

Skolhälsovård, ej läkare86909
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Skolhälsovård, med läkare86212

Skolskjutsar med taxi49320

Skolskjutsar, bil49320

Skolskjutsar, buss49390

Skolskjutsar, båt50302

Skolundervisning för elever med funktionsnedsättning, 

grundskolenivå (ej särskola)

85201

Skolundervisning i grundsärskola85202

Skoläster, partihandel46420

Skoläster, plast, tillverkning22290

Skoläster, trä, tillverkning16292

Skomakeriverksamhet95230

Skoning, hästskor01620

Skoputsning96090

Skor, (skodon) butikshandel47721

Skor, lagning av, skomakeri95230

Skor, med sula, ej ortopediska, tillverkning15200

Skor, ortopediska, tillverkning32501

Skor, partihandel, (utom skridskor, fotbollsskor, 

skidpjäxor och rollerblades))

46420

Skor, postorderhandel till hushåll och privatpersoner (ej 

skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor och rollerblades)

47912

Skor, reparation95230

Skor, utan sula, textilmaterial, tillverkning14190

Skoreparationer (skoservice)95230

Skorpor, partihandel46360

Skorpor, tillverkning10722

Skorstensfejarverksamhet81222

Skorstenshuvar, plåt, tillverkning25999

Skorstensmurning43999

Skorstenspipor, metall, tillverkning25120

Skorstenspipor, tegel, tillverkning23320

Skorstensrenovering43999

Skotersafarier93199

Skoteruthyrning och skoterleasing, (ej vattenskotrar)77390

Skotillbehör, butikshandel47721

Skotning, skog02200

Skotrar med hjul, detaljhandel45400

Skotrar med hjul, partihandel45400

Skotrar med hjul, reparation45400

Skotrar med hjul, reservdelar och tillbehör, 

postorderhandel

45400

Skotrar med hjul, reservdelar och tillbehör, 

provisionshandel

45400

Skotrar, tillverkning (ej snöskotrar och vattenskotrar)30910

Skotrar, uthyrning och leasing, (ej vattenskotrar)77390

Skottkärror, partihandel46741

Skottkärror, tillverkning28220

Skottsäkra västar, tillverkning13922

Skovlar till fartygsmotorer, tillverkning28110

Skovlar till stationära turbiner, tillverkning28110

Skribentverksamhet, fristående90030

Skridskobanor, drift av93119

Skridskoklubbar93120

Skridskor, butikshandel47641

Skridskor, partihandel46491

Skridskor, tillverkning32300

Skridskosällskap93120

Skriftställeri, fristående (yrkesmässigt författarskap)90030

Skrin, träskrin, tillverkning16292

Skrivande av program efter anvisning från kund62010

Skrivare som kan anslutas till en maskin för 

automatisk databehandling eller till ett nätverk, 

butikshandel för yrkesmässig användning

46510

Skrivare som kan anslutas till en maskin för 

automatisk databehandling eller till ett nätverk, 

butikshandel till hushåll och privatpersoner

47410

Skrivare som kan anslutas till en maskin för 

automatisk databehandling eller till ett nätverk, 

partihandel

46510

Skrivare, reparation95110

Skrivare, till maskiner för automatisk databehandling, 

tillverkning

26200

Skrivarkabel, skärmkablar, USB-kabel, anslutningar 

o.d., tillverkning

26110

Skrivarkurser85599

Skrivblock, skrivunderlägg, butikshandel47622

Skrivblock, skrivunderlägg, papper, tillverkning17230

Skrivblock, skrivunderlägg, partihandel46492

Skrivbord till kontor, tillverkning31011

Skrivbordsunderlägg, läder, tillverkning15120

Skrivbordsunderlägg, plast, tillverkning22290

Skrivbyråverksamhet82190

Skrivmaskiner, partihandel46660

Skrivmaskiner, reparation33120

Skrivmaskiner, tillverkning28230

Skrivmaskinspapper, partihandel46492

Skrivmaskinspapper, tillverkning17230

Skrivmaterial, butikshandel47622

Skrivpapper, tillverkning17230

Skrivservice, uppdrag82190

Skrivtavlor, tillverkning28230

Skrivtjänster, på uppdrag82190

Skrot, avfall av icke-metall, inköp samt återförsäljning, 

partihandel (även internethandel till företag)

46773

Skrot, metallskrot, (ej från bilar), partihandel46772

Skrotade bilar, inköp och återförsäljning av46771

Skrotbilar, partihandel46771

Skruv, butikshandel47522

Skruv, partihandel46741

Skruvar, bultar och muttrar och liknande artiklar, 

gängade, av koppar, tillverkning

25940

Skruvar, järn och stål, tillverkning (även av rostfritt stål)25940

Skruvmejslar, partihandel46741

Skruvnycklar, partihandel46741

Skruvnycklar, tillverkning25730

Skrädderiverksamhet, damkläder nytillverkning14130

Skrädderiverksamhet, herrkläder nytillverkning14130

Skulptörer90030

Skumgummi, partihandel46769

Skumgummi, tillverkning22190

Skumplast, plasthalvfabrikat, partihandel46769

Skumplast, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Skurmaskiner för inomhusbruk, ej för hushållsbruk, 

tillverkning

28290
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Skurpulver och skurpastor, inklusive papper, vadd o.d. 

som är belagda eller täckta av dessa, tillverkning

20410

Skurtrasor av textilmaterial, partihandel46410

Skurtrasor, ej textilmaterial, partihandel46499

Skurtrasor, tillverkning13922

Skyddsdikning43120

Skyddsfilm installation på bilglas45202

Skyddsfilm installation på byggnadsglas43342

Skyddsgaller i metall till fönster och dörrar, ej 

egentillverkade, installation

43320

Skyddsgaller i metall till fönster och dörrar, tillverkning25999

Skyddsglasögon, tillverkning32501

Skyddshjälmar för militär och polis, partihandel46699

Skyddshjälmar, för rallysport och andra 

bilmotorsporter, partihandel

46491

Skyddshjälmar, gummi, ej sport, tillverkning32990

Skyddshjälmar, metall, ej sport, tillverkning32990

Skyddshjälmar, plast, ej sport, tillverkning32990

Skyddshjälmar, snöskotrar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Skyddshjälmar, sporthjälmar, fritidshjälmar och 

cykelhjälmar, partihandel

46491

Skyddshjälmar, till motorcyklar, mopeder och skotrar 

på hjul, handel med

45400

Skyddsingenjörsverksamhet71124

Skyddsjalusier i metall till fönster och dörrar, 

tillverkning

25999

Skyddskläder, partihandel46420

Skyddskläder, uthyrning, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Skyddsmaterial, kläder och skodon (skor), partihandel46420

Skyddsutrustning av metall, tillverkning32990

Skylifts, tillverkning28220

Skyltar och plåtar (metall), tillverkning25999

Skyltar, av permanent karaktär, uppsättning43290

Skyltar, graverade, butikshandel47789

Skyltar, i plast, ej elektriska, partihandel46499

Skyltar, metall, partihandel46741

Skyltar, plastskyltar, tillverkning22290

Skyltar, träskyltar, tillverkning16292

Skyltartiklar, ospec material, tillverkning32990

Skyltdockor, tillverkning32990

Skyltningsverksamhet, uppdrag73119

Skyltskåp, kyl eller frys, tillverkning28250

Skytteförbund93199

Skytteföreningar93120

Skådespelare, fristående90010

Skåp för symaskiner, TV-apparater o.d., tillverkning31090

Skåp, badrum, sovrum, vardagsrum, tillverkning31090

Skåp, fast monterade för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31012

Skåp, köksskåp, ej fast monterade, tillverkning31021

Skåp, lös inredning för butik, kontor, verkstad, 

tillverkning

31011

Skåpbilar, 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Skåpbilar, partihandel och provisionshandel45110

Skåpbilar, under 3,5 ton, tillverkning29101

Skäggvård96021

Skämtartiklar, butikshandel47789

Skämtartiklar, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Skämtartiklar, partihandel46499

Skämtartiklar, tillverkning32990

Skärbrädor av plast, glas eller trä, partihandel46499

Skärbrädor, plastskärbrädor, tillverkning22290

Skärbrädor, trä, tillverkning16292

Skärgårdstrafik, icke reguljär trafik med gods50402

Skärgårdstrafik, icke reguljär trafik med passagerare50302

Skärgårdstrafik, reguljärtrafik med gods50401

Skärgårdstrafik, reguljärtrafik med passagerare50301

Skärmar, ljudisolerade, metall, tillverkning25110

Skärmaskiner, partihandel46620

Skärmflygning93199

Skärp, bälten, internethandel till hushåll och 

privatpersoner (webbutik)

47912

Skärp, damskärp, butikshandel47713

Skärp, partihandel46420

Skärp, tillverkning14190

Skärstål för maskiner, tillverkning25730

Skärverktyg, ej utbytbara, för handverktyg, tillverkning25710

Skärverktyg, ej utbytbara, till verktygsmaskiner, 

tillverkning

25710

Skärverktyg, reparation och underhåll av 

egentillverkade

25730

Skärverktyg, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade

33110

Skärverktyg, utbytbara, för handverktyg, tillverkning25730

Skärverktyg, utbytbara, verktygsmaskiner, tillverkning25730

Skärvätskor, partihandel46761

Skönhetsbehandlingar96022

Skönhetsmedel, butikshandel47750

Skönhetsmedel, kosmetika, smink, detaljhandel på 

internet (internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Skönhetsmedel, kosmetika, smink, hemförsäljning, ej 

provisionshandel (hemparty, homeparty)

47993

Skönhetsmedel, kosmetika, smink, hemförsäljning, 

provisionshandel (hemparty, homeparty)

47991

Skönhetsmedel, kosmetika, smink, postorderhandel 

till hushåll och privatpersoner

47919

Skönhetsmedel, partihandel46450

Skönhetsprodukter, butikshandel47750

Skönhetsprodukter, partihandel46450

Skönhetsprodukter, provisionshandel till företag46180

Skönhetsvård, skönhetssalonger96022

Skördearbeten, uppdrag01610

Skördemaskiner, skördetröskor, partihandel46610

Skördemaskiner/tröskor, tillverkning28300

Skötsel och underhåll av grönytor81300

Sladdar, skarvsladdar och andra sladd-set med 

isolerad kabel och kopplingar, tillverkning

27900

Slagborrmaskiner, med inbyggd elektrisk motor, 

tillverkning

28240

Slaggcement, tillverkning23510

Slaggull, tillverkning23991

Slaginstrument, partihandel46499
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Slaginstrument, tillverkning32200

Slagträn, tillverkning32300

Slakterier, ej fjäderfä (ej gårdsslakterier)10111

Slakterier, fjäderfä (fjäderfäslakteri)10120

Slakterimaskiner, partihandel46699

Slakterimaskiner, tillverkning28930

Slaktkycklingar, uppfödning01472

Slaktsvin, ej levande, partihandel46320

Slaktsvin, levande, partihandel46230

Slaktsvin, uppfödning01462

Slamsugning37000

Slangar, böjliga, av oädel metall, tillverkning25999

Slangar, cykelslangar, partihandel46491

Slangar, däckslangar motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul)

45310

Slangar, ej för hjul, tillverkning22190

Slangar, gummislangar, för hjul, tillverkning22110

Slangar, hydrauliska, partihandel46699

Slangar, plasthalvfabrikat, ej för byggändamål, 

partihandel

46769

Slangar, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Slangar, till maskiner, partihandel46699

Slangar, VVS, partihandel46742

Slankotek96040

Slipduk, slippapper, partihandel46761

Slipduk, slippapper, tillverkning23910

Slipmaskiner, elektriska handverktyg, butikshandel47522

Slipmaskiner, för träbearbetning, tillverkning (ej 

motordrivna handverktyg)

28490

Slipmaskiner, metall, tillverkning (ej motordrivna 

handverktyg)

28410

Slipmaskiner, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Slipmaskiner, partihandel46699

Slipmassa, partihandel46769

Slipmassa, tillverkning17111

Slipmedel, partihandel46699

Slipmedel, tillverkning23910

Slipning av industriella maskinblad och maskinsågar33120

Slipning, metallverktyg saxar, knivar (utom blad och 

sågar till maskiner)

25620

Sliprar, betongsliprar, tillverkning23610

Sliprar, partihandel46731

Sliprar, trä, ej impregnerade, tillverkning16101

Sliprar, trä, impregnerade, tillverkning16103

Slipsar, butikshandel47712

Slipsar, partihandel46420

Slipsar, tillverkning14190

Slipskivor, partihandel46699

Slipskivor, tillverkning23910

Slipstenar, partihandel46699

Slipstenar, tillverkning23910

Slipverk, partihandel46699

Slipverk, tillverkning28950

Slitbanor för regummering av däck, tillverkning22110

Slitskenor, gummi, partihandel46761

Slitskenor, gummi, tillverkning22110

Slussar, anläggning av42910

Slusstjänster och kanaltjänster52220

Slutare och brytare, lågspänd ström, partihandel46731

Slutare, elektriska kretsar, tillverkning27120

Slyröjning, skog02200

Slåttermaskiner, partihandel46610

Slåttermaskiner, tillverkning28300

Släckning och förebyggande av bränder inom 

skogsbruk

02409

Släckning och förebyggande av bränder på flygplatser52230

Släckning och förebyggande av bränder på oljefält eller 

gasfält

09100

Slädar, butikshandel47641

Slädar, partihandel45400

Slädar, tillverkning30990

Släktforskning96090

Släktforskningsföreningar94990

Släktföreningar94990

Släntning, anläggning av slänter vid vägar42110

Släntning, röjning av sly vid vägar81300

Släpfordon och påhängsvagnar, även begagnade, ej för 

jordbruk och skogsbruk, detaljhandel, internethandel, 

provisionshandel, auktionshandel och partihandel

45192

Släpfordon, ej för jordbruk och skogsbruk, tillverkning29200

Släpfordon, ej för lantbruksändamål, reparation och 

underhåll

45201

Släpfordon, för jordbruk och skogsbruk, partihandel46610

Släpfordon, för jordbruk och skogsbruk, tillverkning28300

Släpfordon, jordbruk och skogsbruk, provisionshandel 

till företag

46141

Släpfordon, uthyrning och leasing (ej uthyrning av 

självlastande eller självlossande släpfordon och 

påhängsvagnar för jordbruksändamål)

77390

Smaksättningsmedel, ej saft, tillverkning10840

Smakämnen, partihandel46750

Smart cards, kort med inbyggda elektroniska 

integrerade kretsar, tillverkning

26120

Smidesarbeten, enklare25620

Smidesmaskiner, tillverkning28410

Smidesverkstad för grovsmide25500

Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; 

pulvermetallurgi

25500

Smidning, specialiserad25500

Sminkning96022

SMU, Svenska missionsförbundets ungdom94910

Smyckedesign, ej industridesign74101

Smycken (ej av ädla metaller eller pläterade med ädla 

metaller), tillverkning

32130

Smycken, av bearbetade pärlor, tillverkning32120

Smycken, av oädelmetall, överdragna med ädla 

metaller, tillverkning

32120

Smycken, butikshandel smyckehandel (ej 

bijouterivaror av oädel metall)

47772

Smycken, bärnsten, tillverkning32120

Smycken, oädel metall, förgyllda, tillverkning32120

Smycken, oädel metall, försilvrade, tillverkning32120

Smycken, oädla metaller, tillverkning32130

Smycken, partihandel (smyckehandel)46480

Smycken, provisionshandel till företag, smyckehandel46180
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Smycken, smyckehandel, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Smycken, smyckehandel, hemförsäljning, 

provisionshandel (hemparty, homeparty)

47991

Smycken, ädla metaller, tillverkning32120

Smycken, ädla stenar, tillverkning32120

Småbarnsgrupper, ej inom förskolan88910

Småbruk blandat mest odling av frukt och bär (t.ex. 

jordgubbar)

01250

Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) i 

växthus

01134

Småbruk mest odling av grönsaker (köksväxter) på 

friland

01133

Småbruk mest odling av kärnfrukter och stenfrukter01240

Småbruk mest odling av plantskoleväxter på friland01302

Småbruk mest odling av potatis01131

Småbruk mest odling av prydnadsväxter i växthus01191

Småbruk mest odling av sockerbetor01132

Småbruk mest odling av spannmål01110

Småbruk mest odling av övriga ettåriga och tvååriga 

växter

01199

Småbruk mest uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion01472

Småbruk mest uppfödning av får och getter01450

Småbruk mest uppfödning av nötkreatur01420

Småbruk mest uppfödning av slaktsvin01462

Småbruk mest uppfödning av smågrisar01461

Småbruk mest äggproduktion01471

Småbåtshamnar, drift av93290

Smågrisar, uppfödning01461

Smältlameller, framställning24440

Smältning och raffinering av uran24460

Smältostar, partihandel46330

Smältostar, tillverkning10511

Smältsäkringar, tillverkning27120

Smälttråd, framställning24440

Smör, partihandel46330

Smör, tillverkning10519

Smörgåsar och smörgåstårtor, beredning av på kaféer 

eller restauranger

56100

Smörgåsar, industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10890

Smörgåsbutiksverksamhet, även beredning av 

smörgåsar

47241

Smörgåsgrillar, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Smörgåstårtor, industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10890

Smörjfetter, partihandel46710

Smörjfetter, raffinerade, tillverkning19200

Smörjmedel, beredda, partihandel46750

Smörjmedel, beredda, tillverkning20590

Smörjmedel, oberedda, tillverkning19200

Smörjmedel, provisionshandel till företag46120

Smörjmedel, raffinerade, partihandel46710

Smörjoljor och andra smörjmedel, detaljhandel47300

Smörjoljor och industrioljor, partihandel46710

Smörjoljor, raffinerade, tillverkning19200

Smörjutrustning, butikshandel47789

Smörjutrustning, egentillverkad, reparation28990

Smörjutrustning, egentillverkad, service28990

Smörjutrustning, ej egentillverkad, reparation33120

Smörjutrustning, ej egentillverkad, service33120

Smörjutrustning, partihandel46699

Smörjutrustning, tillverkning28990

Snabbmat, tillagning och försäljning av maträtter för 

avhämtning

56100

Snabbtelefoner, partihandel46522

Snickeri, byggnadsdetaljer, dörrar16232

Snickeri, byggnadsdetaljer, fönster16233

Snickeri, emballage, träemballage, tillverkning16240

Snickeri, modelltillverkning16292

Snickeri, sittmöbler, till vardagsrum, tillverkning31090

Snickeri, tillverkning av butiksmöbler31011

Snickeri, tillverkning av byggnadsdetaljer t.ex. 

takbjälkar, räcken, trappor, vikväggar, (ej dörrar eller 

fönster)

16239

Snickeri, tillverkning av fast inredningar till kontor, 

butik, hotell verkstad och andra offentliga miljöer

31012

Snickeri, tillverkning av kontorsmöbler31011

Snickeri, tillverkning av möbler för offentlig miljö som 

kontor, butik, hotell m.m.

31011

Snickeri, trähus, monteringsfärdiga16231

Snickeriarbeten, tillverkning av möbler för badrum, 

vardagsrum, sovrum, trädgård

31090

Snickerier, lös inredning som t.ex. köksbord och 

köksstolar, tillverkning

31021

Snickerier, lös inredning som t.ex. skrivbord31011

Snickerier, sittmöbler, till kök, tillverkning31021

Sniglar, uppfödning (snigelodling)01499

Sniljevävnad, tillverkning13200

Snittblommor, butikshandel47761

Snittblommor, odling i växthus01191

Snittblommor, odling på friland01199

Snittblommor, partihandel46220

Snowboard, butikshandel47641

Snowboard, provisionshandel till företag46180

Snowboard, tillverkning32300

Snowboard, uthyrning till hushåll77210

Snowboards, partihandel46491

Snus, partihandel46350

Snus, tillverkning12000

Snö, framställning av, (snötillverkning) med snökanon32990

Snökedjor av järn eller stål, tillverkning25930

Snökedjor till motorfordon, partihandel och 

provisionshandel

45310

Snöplogar, snöslungor, partihandel46699

Snöplogar, tillverkning28920

Snöplogning81290

Snören, papperssnören, tillverkning13100

Snören, partihandel46761

Snören, skosnören, läder, tillverkning15120

Snören, textilmaterial, ej skosnören, tillverkning13960

Snören, textilmaterial, skosnören, tillverkning13990

Snörmakerier, partihandel46499
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Snörmakerier, tillverkning (ej skosnören)13960

Snöröjning, snöskottning, vägar/parkeringsplatser 

m.m.

81290

Snöskoterklubbar93120

Snöskotrar, allmän service45201

Snöskotrar, detaljhandel45110

Snöskotrar, partihandel och provisionshandel45110

Snöskotrar, tillverkning29101

Snöskotrar, uthyrning och leasing77390

Snöskottning av tak81290

Snöslungor, reparation95220

Snöslungor, tillverkning28920

Socialhögskolan85420

Socialpsykiatrimottagning, med läkare, ej på sjukhus86222

Socialpsykiatrimottagning, öppenvård på sjukhus86221

Socialsekreterarverksamhet88993

Socialsekreterarverksamhet, avseende vuxna med 

missbruksproblem

88992

Socialsekreterarverksamhet, för ärenden som rör barn 

och ungdomar

88991

Socialtjänst och omsorg, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Socialtjänst, barn, administration, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84124

Socialtjänst, för personer med funktionsnedsättning, 

administration, offentlig förvaltning (ej av privata företag)

84124

Socialtjänst, missbrukare, administration, offentlig 

förvaltning (ej av privata företag)

84124

Socialtjänst, äldre, administration, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84124

Sociologisk utbildning, vid universitet och högskola85420

Socionomutbildning85420

Socker, partihandel46360

Sockerarter, kemiskt rena, tillverkning21100

Sockerindustrimaskiner, partihandel46699

Sockerindustrimaskiner, tillverkning28930

Sockerkonfektyrer, partihandel46360

Sockersirap, tillverkning10810

Sockertillverkning (ej mjölksocker, druvsocker eller 

fruktsocker)

10810

Sockervadd, industriell tillverkning10821

Sockor, trikå, tillverkning14310

Soda, partihandel46750

Soda, tillverkning20130

Sodastream koncentrat tappat på flaska, partihandel46340

Sodastreem koncentrat tappat på flaska, tillverkning11070

Soffbord, reparation95240

Soffbord, tillverkning31090

Soffor, butikshandel47591

Soffor, ej för dentalt, kirurgiskt, medicinskt, veterinärt 

bruk, tillverkning

31090

Soffor, för hemmet, partihandel46470

Soja, smaksättare, partihandel46380

Sojabönoljor, rå, tillverkning10410

Sojasåser, tillverkning10840

Solarier, butikshandel47540

Solarier, drift av (bemannat eller obemannat)96040

Solarier, för företagsanvändning, partihandel46699

Solarier, för hushållsanvändning, partihandel46431

Solarier, för yrkesmässigt bruk, uthyrning77390

Solarier, uthyrning till hushåll77290

Solarieutrustning, egentillverkad, reparation27900

Solarieutrustning, ej egentillverkad, reparation33140

Solarieutrustning, för företagsanvändning, partihandel46699

Solarieutrustning, för hushållsanvändning, partihandel46431

Solarieutrustning, tillverkning27900

Solceller, partihandel46521

Solceller, tillverkning26110

Solcellspaneler, partihandel46521

Solcellspaneler, tillverkning26110

Solenergianläggningar, elektriska, installation43210

Solenergianläggningar, icke elektriska, installation43221

Solenoider och omvandlare för elektroniska 

tillämpningar, tillverkning

26110

Solfilm installation på byggnadsglas43342

Solfilm, installation på bilglas45202

Solfilter, partihandel46470

Solfångare, (ej solceller) tillverkning28210

Solfångare, butikshandel47522

Solfångare, ej elektriska, installation43221

Solfångare, elektriska, installation43210

Solfångare, partihandel46699

Solglasögon, butikshandel47781

Solglasögon, internethandel till hushåll och 

privatpersoner (webbutik)

47919

Solglasögon, partihandel46435

Soliditetsupplysning, uppdrag82910

Sollampor, tillverkning27900

Solrosoljor, rå, tillverkning10410

Solskyddsmedel, partihandel46450

Solskyddsprodukter, aluminiumpersienner, tillverkning, 

inklusive installation

25999

Solskyddsprodukter, markiser, tillverkning13922

Solskyddsprodukter, parasoller, tillverkning32990

Solskyddsprodukter, plastpersienner, tillverkning, inkl. 

installation

22230

Solskyddsprodukter, solglasögon, tillverkning32501

Solskyddsprodukter, solskyddsmedel, för huden, 

tillverkning

20420

Solskyddsprodukter, träpersienner, tillverkning16239

Solsprayning (brun-utan-sol)96040

Solstolsuthyrning93290

Solsängar, tillverkning27900

Solvärme och andra energisnåla system, partihandel46731

Sommargårdar93290

Sommarkoloniverksamhet93290

Sommelier, inköpsverksamhet och partihandel med vin46340

Sommelier, utbildning i vinkunskap85599

Sommelier, vinprovningsarrangör93290

Sommelierverksamhet, vinkypare arbete på 

restauranger

56100

Sonobojar, tillverkning26510

Sopbilar, partihandel och provisionshandel45191

Sopbilar, tillverkning29102

Sopförbränning av icke miljöfarligt avfall, ej för 

energialstring

38210
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Sopförbränning, energialstring (värme)35300

Sopförbränningsugnar, partihandel46699

Sopförbränningsugnar, tillverkning28210

Sophämtning38110

Sopkärl, avfallskärl, plåt, butikshandel47522

Sopkärl, avfallskärl, soptunnor, papper, partihandel46731

Sopkärl, avfallskärl, soptunnor, plast, partihandel46731

Sopkärl, avfallskärl, soptunnor, plåt, detaljhandel47522

Sopkärl, avfallskärl, soptunnor, plåt, partihandel46741

Sopmaskiner för inomhusbruk, ej för hushållsbruk, 

tillverkning

28290

Sopmaskiner, tillverkning29102

Soppor och mjölkdrinkar, handel på internet till hushåll 

och privatpersoner

47919

Soppor, industriell framställning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10890

Soppor, partihandel46380

Sopsuganläggningar, installation och reparation43290

Soptippar, drift av38210

Sorbet, butikshandel47242

Sorbet, tillverkning10520

Sortering, icke-järnmalm (utom uranmalm och 

toriummalm)

07290

Sortering, järnmalm07100

Sorteringsmaskiner för mineraler, partihandel46699

Sorteringsmaskiner, mineraler, tillverkning28920

Sorteringsmaskiner, sortering av frön, spannmål eller 

torkade baljväxter, tillverkning

28930

Sorteringsmaskiner, sortering av ägg, frukt och bär 

o.d., tillverkning

28300

Sotning81222

Souvenirer, butikshandel47789

Souvenirer, ospec, partihandel46499

Sovrumsmöbler, tillverkning31090

Sovsäckar, butikshandel47641

Sovsäckar, partihandel46491

Sovsäckar, textil, tillverkning13922

SPA behandlingar och SPAbad96040

Spabehandlingar och SPAbad96040

Spackel, partihandel46731

Spackel, tillverkning20300

Spadar och skyfflar, av oädel metall, tillverkning25730

Spadar och skyfflar, partihandel46741

Spagetti, partihandel46380

Spagetti, tillverkning10730

Spaningsverksamhet och detektivverksamhet, 

verksamhet som utövas av alla privatdetektiver, 

oberoende av kundtyp eller spaningens syfte

80300

Spanjoletter, tillverkning25720

Spannar, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Spannmål, partihandel46210

Spannmål, rensning i samband med partihandel46210

Spannmål, torkning i samband med partihandel46210

Sparbanker64190

Sparkassor64999

Sparkcyklar, partihandel46491

Sparkcyklar, tillverkning32400

Sparkstöttingar, partihandel46499

Sparkstöttingar, tillverkning30990

Sparrar, partihandel46731

Sparrar, tillverkning16101

Speakerverksamhet på uppdrag90010

Specerivaror, butikshandel med brett sortiment47112

Specerivaror, partihandel46380

Specialbibliotek91011

Specialfordon till gruvverksamhet, byggverksamhet och 

anläggningsverksamhet, provisionshandel till företag

46141

Specialinredningar, servicefordon, partihandel och 

provisionshandel

45310

Specialiserad behandling av förorenade jordmassor39000

Specialiserad behandling av förorenat grundvatten39000

Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet47591

Specialiserade utrustningsarbeten på lok och annan 

rullande järnvägsmaterial och spårvägsmaterial, 

elinstallationer, installation av luftkonditionering, säten, 

invändiga paneler och fönster; specialiserade 

målningsarbeten

30200

Specialistinstallationer av brandtrappor i metall43290

Specialistinstallationer av mobiltelefoner, larm och 

ljudanläggningar i bilar, ej försäljning

45201

Specialistläkare, behandlingsuppdrag inom öppenvård, 

ej på sjukhus

86222

Specialistläkare, behandlingsuppdrag, inom 

öppenvård, på sjukhus

86221

Specialistläkare, medicinska konsulter, 

behandlingsuppdrag, ej på sjukhus

86222

Specialistläkarmottagning, öppenvård, ej på sjukhus86222

Specialistläkarmottagning, öppenvård, på sjukhus86221

Specialisttandvård, t.ex. tandreglering och 

tandlossningssjukdomar

86230

Speciallärarföreningar94120

Specialpapper, t.ex. kopieringspapper, partihandel46492

Specialrengöring av datorrum o.l.81221

Specialrengöring av reservoarer och tankar, som ingår i 

industrianläggningar eller utgör transportutrustning

81221

Specialrengöring och sterilisering av operationsrum81221

Spedition52290

Speditörsverksamhet52290

Speeddating96090

Spegeljärn i tackor, block eller andra obearbetade 

former, framställning

24100

Speglar, bärbara (små) partihandel46499

Speglar, glas, tillverkning23120

Speglar, oädel metall, butikshandel47593

Speglar, trafik, tillverkning25999

Speglar, övervaknings, tillverkning25999

Spektrometrar, tillverkning26510

Spel, leksaksspel, butikshandel47650

Spel, tillverkning32400

Spel, verksamhet som lotto, trav, galopp, tips, casino 

m.m.

92000

Spelautomater, med myntinkast, installation av 

egentillverkade

32400
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Spelautomater, med myntinkast, reparation av 

egentillverkade

32400

Spelautomater, med myntinkast, tillverkning32400

Spelautomater, partihandel46499

Spelautomater, till spelhallar, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Spelautomater, till spelhallar, reparation av ej 

egentillverkade

33190

Spelautomater, uthyrning77390

Spelautomatverksamhet, i vinstsyfte med spelavgift92000

Spelbutiker92000

Speldosor, tillverkning32200

Spelföreningar94990

Spelhallar, drift av92000

Spelkonsoler, tillverkning26400

Spelkort, butikshandel47650

Spelkort, partihandel46499

Spelkort, tillverkning32400

Spelverksamhet som lotto, trav, galopp, tips92000

Spelverksamhet, ATG92000

Spenat, odling i växthus01134

Spetsar o spetsvävnader, tillverkning13990

Spettekakor, tillverkning10710

Spik, butikshandel47522

Spik, partihandel46741

Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, 

nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och 

liknande artiklar, av aluminium, tillverkning

25930

Spik, tillverkning25930

Spikmattor, butikshandel47740

Spikmattor, partihandel46460

Spikmattor, tillverkning32501

Spikpistoler, krutdrivna, tillverkning28240

Spikpistoler, tryckluftsdrivna, tillverkning28240

Spilloljor, rening och återvinning38320

Spinnerier, textilspinnerier, framställning vid13100

Spinnrockar, partihandel46640

Spinnrockar, tillverkning28940

Spinnspön, partihandel46491

Spinnspön, tillverkning32300

Spiralfjädrar, partihandel46741

Spiralfjädrar, tillverkning25930

Spiritistisk verksamhet96090

Spisar, butikshandel47540

Spisar, ej hushålls, tillverkning28930

Spisar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Spisar, hushålls, elektriska, partihandel46431

Spisar, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Spisar, industrispisar, partihandel46699

Spisar, rengöring81222

Spisbröd, partihandel46360

Spisbröd, tillverkning10721

Spisfläktar, hushållsspisfläktar, elektriska, tillverkning27510

Spolar, pappersspolar, tillverkning17290

Spolar, träspolar, tillverkning (ej del till textilmaskiner)16292

Spolcisterner, metall, tillverkning25991

Spolcisterner, plast, tillverkning22230

Spolning, textil13100

Sponsringskonsultverksamhet74900

Spont, järn och stål, tillverkning24100

Spont, partihandel46720

Spont, plastspont, tillverkning22210

Sportadministration93199

Sportagentverksamhet, personliga agenter för 

idrottsevenemang

74900

Sportarrangemang, (sportevent)93199

Sportartiklar och motionsartiklar, ej kläder, ej skor, 

tillverkning

32300

Sportartiklar och motionsartiklar, provisionshandel till 

företag

46180

Sportartiklar och motionsartiklar, reparation (ej 

kägelresare, sportutrustning i idrottshallar och på gym)

95290

Sportartiklar, (ej kläder andra än träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå, ej 

cyklar, vapen eller ammunition, ej sportskor, 

idrottsskor, tennisskor, basketbollskor, 

gymnastikskor, träningsskor o.d.), butikshandel

47641

Sportartiklar, (ej sportkläder, träningsskor, djursadlar), 

partihandel (även internethandel till företag)

46491

Sportartiklar, fritidsartiklar, motionsartiklar, (ej kläder 

andra än träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och 

badbyxor av trikå) postorderhandel

47915

Sportbutiker, (ej kläder andra än träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå, ej 

cyklar, vapen eller ammunition, ej sportskor, 

idrottsskor, tennisskor, basketbollskor, 

gymnastikskor, träningsskor o.d.), butikshandel

47641

Sportbåtar, byggande av30120

Sportdansklubb93290

Sportdrycker, framställning11070

Sportdrycker, partihandel46340

Sportdykarklubbar93120

Sportdykning (ej utbildning)93199

Sportfiskearrangemang93199

Sportfiskeklubbar93199

Sportfiskeutrustning, (ej kläder, skor, nät), tillverkning32300

Sporthallar, drift av93119

Sporthallar, uppförande av41200

Sporthandskar, läder, tillverkning32300

Sporthjälmar, (ej cykelhjälmar), tillverkning32300

Sportkläder, barn, dam, herr blandat (ej 

träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor 

av trikå), butikshandel

47711

Sportkläder, barn, utom badkläder och 

träningsoveraller av trikå, butikshandel

47714

Sportkläder, dam, utom badkläder och 

träningsoveraller av trikå, butikshandel

47713

Sportkläder, herr, utom badkläder och träningsoveraller 

i trikå, butikshandel

47712

Sportkläder, partihandel (ej träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå)

46420

Sportskolor (ej dans eller skepparexamen för 

fritidsbåtar)

85510

Sportskolor, dans85522

Sportskolor, dykning85510

Sportskolor, golf85510
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Sportskolor, kite surfing85510

Sportskolor, ridning85510

Sportskolor, simning85510

Sportskor eller idrottsskor; tennisskor, basketbollskor, 

gymnastikskor, träningsskor o.d., med yttersulor av 

gummi eller plast och överdelar av textilmaterial, 

tillverkning

15200

Sportskor såsom skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades, butikshandel

47641

Sportskor såsom skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades, internethandel (webbutik) till hushåll 

och privatpersoner

47915

Sportskor såsom skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades, partihandel

46491

Sportskor såsom skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades, postorderhandel

47915

Sportskor, butikshandel (ej skridskor, fotbollsskor, 

skidpjäxor och rollerblades)

47721

Sportskor, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner (ej skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades)

47912

Sportskor, partihandel (ej fotbollsskor, skridskor, 

skidpjäxor, rollerblades)

46420

Sportskor, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner (ej skridskor, fotbollsskor, skidpjäxor 

och rollerblades)

47912

Sporttävlingsverksamhet93199

Sportutrustning i idrottshallar, gym etc., 

egentillverkade, installation (ej kägelresare för 

bowlinghallar)

32300

Sportutrustning i idrottshallar, gym etc., 

egentillverkade, reparation och underhåll (ej 

kägelresare för bowlinghallar)

32300

Sportutrustning i idrottshallar, gym etc., ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Sportutrustning i idrottshallar, gym etc., ej 

egentillverkade, reparation och underhåll (ej 

kägelresare för bowlinghallar)

33190

Sportutrustning, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner (ej kläder andra än träningsoveraller, 

skiddräkter, baddräkter och badbyxor av trikå)

47915

Sportutrustning, uthyrning till hushåll77210

Spotlights, tillverkning27400

Sprayfärger, tillverkning20300

Sprinkleranläggningar, installation av43221

Sprinkleranläggningar, partihandel och installation46742

Sprinkleranläggningar, tillverkning28290

Sprit erhållen genom destillering av druvviner eller 

pressåterstoder av druvor

11010

Sprit och vin, partihandel46340

Spritdrycker och viner, butikshandel i systembolagets 

butiker eller taxfreebutiker

47250

Spritdrycker, framställning11010

Sprutlackering, begagnade bilar och bussar45202

Sprutmålning av köksluckor i samband med 

nytillverkning

31090

Sprutmålning, byggnader och anläggningar43341

Sprutpistoler, tillverkning28290

Sprutputsning, husfasader43310

Språkgranskning på uppdrag82190

Språkkonsulter, skriver och redigerar texter, så 

innehållet blir tydligt och lättläst

82190

Språkkonsulter, översättningsverksamhet74300

Språklärarföreningar94120

Språkresor, arrangörer79120

Språkundervisning till privatpersoner85599

Språkundervisning, personalutbildning85594

Sprängkamrar av järn med väggtjocklek över 0,5 mm 

och en rymd på högst 300 liter, tillverkning

25910

Sprängkapslar, tillverkning20510

Sprängning av hus och byggnader i samband med 

rivning

43110

Sprängning på uppdrag i samband med utvinning i 

grustäkter, bergtäkter, stentäkter eller gruvor

43120

Sprängningsarbeten, utom av hus och byggnader i 

samband med rivning

43120

Sprängämnen, beredda, tillverkning20510

Sprängämnen, partihandel46750

Spådomsverksamhet96090

Spån, träspån, tillverkning16101

Spånskivor, lackering, fernissning, förgyllning, målning, 

sprutmålning, i samband med tillverkningen av 

spånskivor

16210

Spånskivor, partihandel46731

Spånskivor, tillverkning16210

Spårunderhåll42120

Spårvagnar, tillverkning30200

Spårvägssliprar, trä, ej impregnerade, tillverkning16101

Spårvägstrafik49319

Spännen och knäppen, metall, tillverkning25999

Spännen, till håret, partihandel46499

Spänningsavledare, tillverkning27900

Spänningsregulator för elmotorer, generatorer och 

transformatorer, tillverkning

27110

Spänningsregulatorer, för motorfordon, tillverkning29310

Spärrservice, på uppdrag, t.ex. kontokort, nycklar80200

Stadsarkitektkontor, administration, offentlig förvaltning 

(ej av privata företag)

84131

Stadsbudsverksamhet med bil (ej flyttransporter)49410

Stadsplanering, uppdrag71110

Staket, byggande av (ej egentillverkade)43290

Staket, plaststaket, tillverkning22230

Staket, trä, tillverkning16239

Stallarbeten, stallskötsel, på uppdrag01620

Stallbyggnader, projektering, försäljning och montering41200

Stallplatser, uthyrning, hyrestagaren sköter sin häst 

själv

93290

Stambyte, byte av rör och ledningar i byggnader43221

Stamnätsverksamhet, trådbundet Internet61100

Standupverksamhet90010

Stansbyråverksamhet, uppdrag63110

Stansmaskiner för metallbearbetning, partihandel46620

Stansmaskiner för metallbearbetning, tillverkning28410

Stansning, databehandling63110

Stansverktyg, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Stansverktyg, utbytbara, för metall, tillverkning25730
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Stansverktyg, utbytbara, för plast, tillverkning25730

Starkviner, ur druvor, framställning11020

Starköl, butikshandel i systembolagets butiker eller 

taxfreebutiker

47250

Starköl, framställning11050

Starköl, partihandel46340

Startanordningar, flygplan, tillverkning28990

Startbatterier, tillverkning27200

Startmotorer, fordon, tillverkning29310

Startutrustning, förbränningsmotorer, tillverkning29310

Statens Jordbruksverk84132

Statens skolverk84121

Stationära maskiner för spikning, häftning, limning eller 

på annat sätt sätta ihop trä, kork, ben, hårdgummi 

eller plast, tillverkning

28490

Statistikkonsultverksamhet74900

Statistikproduktion, statlig och kommunal (ej av privata 

företag)

84114

Statistverksamhet, fristående90010

Statyetter, glas, tillverkning23190

Statyetter, keramiskt material, tillverkning23410

Statyetter, plast, tillverkning22290

Statyetter, trä, tillverkning16292

Stavar, glasstavar, tillverkning23190

Stearinljus, partihandel46499

Stegar, metallstegar, tillverkning25999

Stegar, partihandel46741

Stegar, trästegar, tillverkning16292

Stegräknare, partihandel46691

Stegräknare, tillverkning26510

Stekpannor, (ej elektriska), partihandel46499

Stekpannor, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Stekpannor, elektriska, partihandel46431

Stekpannor, tillverkning25999

Stekspadar av plast, tillverkning22290

Stekspadar, oädel metall, tillverkning25710

Sten, för byggnadsändamål, brytning08110

Sten, krossning i samband med brytning och utvinning08110

Stenbearbetning för prydnadsändamål23709

Stenbearbetning, för byggändamål23701

Stenciler, pappers, färdigt att användas, tillverkning17230

Stenciler, partihandel46492

Stencileringsapparater, tillverkning28230

Stencilpapper, i rullar eller stora ark, tillverkning17129

Stengods, partihandel46440

Stenhuggeri, för byggändamål23701

Stenkol, agglomererad19200

Stenkol, brytning05100

Stenkol, krossning, i samband med brytning05100

Stenkol, partihandel46710

Stenkol, återvinning från slagg05100

Stenkolsbriketter, tillverkning19200

Stenkolstjära, tillverkning19100

Stenkolsutvinning05100

Stenkross, ej vid stenbrott23701

Stenkross, vid stenbrott08110

Stenkrossar, partihandel46630

Stenkrossar, tillverkning28920

Stenografi på uppdrag82990

Stenografimaskiner, tillverkning28230

Stenplattor, för byggändamål, tillverkning23701

Stenröjning43120

Stensliperi, ej för byggändamål23709

Stensättning, golv43330

Stenull och stenullsvaror, partihandel46731

Stenull och stenullsvaror, tillverkning23991

Stenvaror, för byggändamål, tillverkning23701

Stereoanläggningar, butikshandel47430

Stereoanläggningar, partihandel46432

Stereoanläggningar, tillverkning26400

Steriliseringsapparater, medicinsk 

laboratorieutrustning, tillverkning

32501

Stetoskop, partihandel46460

Stetoskop, tillverkning32501

Stevia pulver, partihandel46360

Stickade varor av konstgjord päls, tillverkning13910

Stickmaskiner för textilindustri, partihandel (även 

internethandel till företag)

46640

Stickmaskiner, för textilindustri, tillverkning28940

Stickmaskiner, hushålls, partihandel46431

Stickning och virkning av beklädnadsvaror, pullovrar, 

koftor, tröjor, västar och liknande artiklar

14390

Stickningskurs (ej personalutbildning)85599

Stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar o.d. artiklar 

för handarbete, av järn eller stål

25930

Stickproppar, tillverkning27330

Stiftsförbund94910

Stiftssamfälligheter94910

Stilanalys96022

Stillbildsprojektorer, tillverkning26700

Stim, ersättning från59200

Stipendiefonder64309

Stipendiestiftelser64309

Stolar av hydraulisk typ, för skönhetssalonger och 

frisersalonger, tillverkning

32501

Stolar till rälsfordon, reparation av egentillverkade (ej 

tapetseringsarbeten)

30200

Stolar till rälsfordon, reparation av ej egentillverkade (ej 

tapetseringsarbeten)

33170

Stolar, frisörstolar, tillverkning32501

Stolar, för hemmet, partihandel46470

Stolar, tandläkarstolar, tillverkning32501

Stolar, till kontor och butiker, tillverkning31011

Stolar, till kök, tillverkning31021

Stolar, till sovrum och vardagsrum, tillverkning31090

Stolar, till trädgård, tillverkning31090

Stolpar, metallstolpar, partihandel46731

Stolpar, metallstolpar, tillverkning25110

Stolpar, trästolpar, tillverkning16101

Stolpbarkning02200

Stolpimpregnering16103

Stolsitsar, till kontorsstolar och butiksstolar, 

tillverkning

31011

Stolsitsar, till köksstolar, tillverkning31021

Stolsitsar, till sovrumsstolar och vardagsrumsstolar, 

tillverkning

31090
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Stolsitsar, till trädgårdsstolar, tillverkning31090

Stommar, betong, byggande av43999

Stoppningsmaterial, gummi, tillverkning22190

Stoppningsmaterial, partihandel46761

Stoppningsmaterial, plast, tillverkning22210

Stoppningsmaterial, textil, tillverkning13990

Stordatorer, installation, av egentillverkade26200

Stordatorer, installation, av ej egentillverkade, ej i 

samband med handel

33200

Stordatorinstallation, ej egentillverkad, ej i samband 

med partihandel och butikshandel

33200

Storköksutrustning, partihandel46699

Storköksutrustning, reparation och underhåll33120

Stormarknadshandel, huvudsakligen sällanköpsvaror47191

Stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med 

minst 2 500 m2 säljarea och externt läge samt brett 

sortiment men med minst 35 procent livsmedel, 

drycker och tobak

47111

Stranddräkter, tillverkning14190

Strandkläder, partihandel46420

Strategikonsult70220

Streckkodläsare, tillverkning26200

Streckkodning av adresser82990

Streckkodsutrustning, partihandel46699

Stressbehandling av läkare, inom öppenvård, ej på 

sjukhus

86222

Stresshantering, medicinsk behandling (ej av läkare)86909

Stresshantering, medicinsk behandling av läkare, inom 

öppenvård, ej på sjukhus

86222

Stresshantering, människor, behandling (ej medicinsk)96040

Stresshantering, personalutbildning85594

Stresshantering, rådgivningskonsult 

(organisationsutveckling)

70220

Stridsfordon, tillverkning30400

Stridsvagnar, egentillverkade, reparation30400

Stridsvagnar, ej egentillverkade, reparation30400

Stridsvagnar, tillverkning30400

Strumpbyxor, ej trikå, tillverkning14190

Strumpbyxor, partihandel46420

Strumpbyxor, trikå, tillverkning14310

Strumpeband, partihandel46420

Strumpeband, tillverkning14140

Strumpor, barnstrumpor, butikshandel47714

Strumpor, damstrumpor, butikshandel47713

Strumpor, ej trikå, tillverkning14190

Strumpor, herrstrumpor, butikshandel47712

Strumpor, herrstumpor, damstrumpor och 

barnstrumpor,  blandat, butikshandel

47711

Strumpor, partihandel46420

Strumpor, trikå, tillverkning14310

Strutsar, uppfödning01499

Strutsslakt10120

Strykinrättningar, konsumenttvätt96012

Strykjärn, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Strykjärn, hushålls, partihandel46431

Strykmanglar, strykjärn, hushållsbruk, butikshandel47540

Strykmaskiner, elektriska, hushålls installation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Strykmaskiner, elektriska, hushålls, reparation och 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Strykmaskiner, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Strykmaskiner, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Strykmaskiner, hushålls, partihandel46431

Strykmaskiner, hushållsbruk, butikshandel47540

Strykmaskiner, industri, partihandel46699

Strykmaskiner, industrin, tvätterier, egentillverkade, 

reparation

28940

Strykmaskiner, industrin, tvätterier, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Strykmaskiner, industrin, tvätterier, tillverkning28940

Stråhattar, partihandel46420

Stråhattar, tillverkning14190

Stråkinstrument, partihandel46499

Stråkinstrument, tillverkning32200

Strålkastare, ej till motorfordon, partihandel46699

Strålkastare, tillverkning27400

Strålkastarspolare, installation och reparation45203

Strålningsapparater, tillverkning26600

Strålningsdetektorer, tillverkning26510

Strålningsutrustning, tillverkning26600

Sträckfilmsmaskiner, partihandel46699

Sträckfilmsmaskiner, tillverkning28290

Sträckfilmspaketering82920

Strängar, instrument, tillverkning32200

Stränginstrument, partihandel46499

Stränginstrument, tillverkning32200

Strömbrytare, ej för hushållsbruk, partihandel46699

Strömbrytare, hushållsbruk, partihandel46434

Strömbrytare, tillverkning27120

Strömställare, elektriska kretsar, tillverkning27330

Strösocker, partihandel46360

Strösocker, tillverkning10810

Stubbfräsning, trädgårdar och parker, på uppdrag81300

Stubin, tillverkning20510

Stubintråd, partihandel46750

Stuckatörsarbeten43310

Studentföreningar, opolitiska94990

Studentföreningar, politiska94920

Studenthem, drift av55900

Studentkårer, opolitiska94990

Studentorganisationer, opolitiska94990

Studentorganisationer, politiska94920

Studiecirkelverksamhet85593

Studiefonder64309

Studieförbund85593

Studielånefond64920

Studievägledning/yrkesvägledning, konsultverksamhet, 

uppdrag

85600

Studioutrustning för sändning såsom 

reproduktionsutrustning, antenner för sändning och 

mottagning, kommersiella videokameror, tillverkning

26300

Studsmattor, butikshandel47641

Studsmattor, internethandel, (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47915

Studsmattor, partihandel46491

Studsmattor, provisionshandel till företag46180
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Studsmattor, tillverkning32300

Stugbyverksamhet, uthyrning55202

Stugföreningar94990

Stugförmedlingar79900

Stugor, uthyrning55202

Stuguthyrning55202

Stuntverksamhet, fristående90010

Stuprännor och rör, partihandel46731

Stuprännor och stuprör, metallstuprännor och 

metallstuprör, tillverkning

25999

Stuteritjänster, på uppdrag01620

Stuteriverksamhet01430

Stuveriverksamhet52241

Styckning, kött (ej av fjäderfäkött eller kaninkött) till 

mindre än fjärdedelskroppar

10112

Styling och stilanalys inom hårvård96021

Styling och stilanalys inom mode och kläder96090

Styling och stilanalys inom skönhetsvård96022

Styr- och reglerutrustningskonsultverksamhet, övrig71123

Styrketräningsinstitut93130

Styrkolonner, motorfordon, tillverkning29320

Styrning av trafik på Internet, trafikstyrning, innebär att 

någon använder sin eller sitt företags webbplats, för att 

länka över sina Internetbesökare till andra webbplatser

63990

Styrning, drift, stöd av kunds datorsystem62030

Styrsystem, flygplan, partihandel46699

Styrsystem, flygplan, tillverkning30300

Styrsystem, tillverkningsprocesser, partihandel46699

Styrutrustning och reglerutrustning, 

konsultverksamhet, för industriella processer

71122

Styrutrustning och reglerutrustning, partihandel46699

Styrutrustning, elapparater, starkström, industri, 

tillverkning

27120

Styrutrustningsinstallation och 

reglerutrustningsinstallation, VVS i byggnader

43222

Styrväxlar, motorfordon, tillverkning29320

Stål, framställning24100

Stål, partihandel46720

Stål, rostfritt, i form av göt eller i andra obearbetade 

former, för annat än tillverkning av sömlösa rör, 

framställning

24100

Stålband, kallvalsade, tillverkning24320

Ståletsning på oädel metall (ej för tryckändamål)25620

Ståletsning på oädel metall (ej för tryckändamål), på 

uppdrag

25610

Ståletsning, ädla metaller32120

Stålgjuteri (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24520

Stålinredningar, fast monterade, butiksinredningar, 

tillverkning

31012

Stålinredningar, fast monterade, kontorsinredningar, 

tillverkning

31012

Stålinredningar, fast monterade, verkstadsinredningar, 

tillverkning

31012

Stålinredningar, lös inredning till  butiker, tillverkning31011

Stålinredningar, lös inredning till kontor, tillverkning31011

Stålinredningar, lös inredning till verkstäder, tillverkning31011

Stålinredningar, partihandel46731

Stålkonstruktioner, delar, ej egentillverkade, montering 

och installation

43999

Stålrör, kallformade och varmformade, tillverkning24200

Stålrör, sömlösa, tillverkning (ej centrifugalgjutet stål)24200

Stålskåp, fast monterad för butik, kontor och verkstad, 

tillverkning

31012

Stålskåp, lös inredning för butik, kontor och verkstad, 

tillverkning

31011

Stålstång, kalldragen, tillverkning24310

Ståltråd, kalldragen, tillverkning24340

Ståltrådsburar, tillverkning25999

Ståltrådsvaror, partihandel46741

Stålull, partihandel46440

Stålull, tillverkning25999

Stålvalsverk24100

Stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i 

kallt tillstånd men inte vidare bearbetad, tillverkning

24310

Stång, aluminiumstång, framställning24420

Stång, bly, zinkstång, tennstång, framställning24430

Stång, järn och olegerat stål, tillverkning24310

Stång, kallbearbetade, järn och stål, tillverkning24310

Stång, kopparstång, framställning24440

Stång, kromstång, manganstång, nickelstång, 

framställning

24450

Stång, rostfritt stål, tillverkning24100

Stång, varmbearbetade, järn och stål, framställning24100

Ståuppkomikerverksamhet (stand up)90010

Städmaskiner, ej egentillverkade, reparation (ej 

hushållsmaskiner)

33120

Städmaskiner, t.ex. centraldammsugare, mekaniska 

skurmaskiner och sopmaskiner för inomhusbruk), 

egentillverkade, reparation (ej hushållsmaskiner)

28290

Städmaskiner, t.ex. centraldammsugare, mekaniska 

skurmaskiner och sopmaskiner för inomhusbruk), 

tillverkning (ej hushållsmaskiner)

28290

Städmaterial, dammsugarpåsar, skurborstar, 

sopborstar, trasor ej av textil, partihandel 

(städutrustning)

46499

Städmaterial, städutrustning, rengöringsmedel, 

partihandel

46440

Städning av butiker81210

Städning av fabriker81210

Städning av kontor (kontorsstädning)81210

Städning av verkstäder81210

Städning i samband med fastighetsservice på uppdrag 

(ej utförd av städföretag)

81100

Städning på uppdrag, entreprenad, byggstädning43390

Städning på uppdrag, entreprenad, fönsterputs ej i 

samband med lokalvård

81221

Städning på uppdrag, entreprenad, fönsterputs i 

samband med lokalvård

81210

Städning på uppdrag, entreprenad, lokalvård81210

Städning på uppdrag, entreprenad, städning av bussar, 

flygplan eller tåg

81290

Städutrustning, städmaskiner, hushålls, partihandel46431

Städutrustning, städmaskiner, partihandel (ej 

hushållsmaskiner)

46699

Ställverk, tillverkning27120
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Stämgafflar, tillverkning32200

Stämning av musikinstrument95290

Stämpelur, partihandel46480

Stämpelur, tillverkning26520

Stämpipor, tillverkning32200

Stämplar, handstämplar, tillverkning32990

Stämplar, partihandel46492

Stängselmontering43290

Stängselnät, partihandel46731

Stängselnät, tillverkning25930

Stärkelse ur majs, potatis, ris och vete, partihandel46380

Stärkelse ur majs, potatis, ris och vete, tillverkning10620

Stärkelsederivat, partihandel46750

Stärkelsepotatis, odling01131

Stöd och professionell hjälp avseende organisation av 

privatpersoners hem

96090

Stöd och support (helpdesk) för generella 

programvaror, (mjukvaror) ej i samband med utgivning

62010

Stöd och support (helpdesk) för nyutvecklade 

programvaror, mjukvaror (kundanpassade)

62010

Stöd och support (helpdesk) för programvaror utgivna 

för generell användning (ej för dataspel)

58290

Stödtjänst till transport, granskning av räkningar och 

information om frakttaxor

74900

Stödtjänster i samband med brunkolsutvinning, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med brytning av kemiska 

mineral, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med brytning av krita, kalksten 

och gipssten, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med brytning av natursten, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med brytning av skiffer, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med järnmalmsutvinning, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med råpetroleumutvinning och 

naturgasutvinning, på uppdrag

09100

Stödtjänster i samband med stenkolsutvinning, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med torvutvinning för 

energiändamål, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med torvutvinning för 

jordförbättringsändamål, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med utvinning av 

icke-järnmalm utom av uranmalm och toriummalm, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med utvinning av lera och 

kaolin, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med utvinning av salt, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med utvinning av sand, grus 

och berg, på uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med utvinning av uranmalm 

och toriummalm, uppdrag

09900

Stödtjänster i samband med övrig utvinning, på 

uppdrag

09900

Stödtjänster till rymdfart52230

Stödtjänster till utbildningsväsendet, t.ex. utveckling, 

marknadsföring, förmedling och försäljning av 

utbildningar mot lön eller inom ramen för ett kontrakt 

(ej i samband med utbildningsverksamhet), 

utbildningsrådgivning, studentutbytesprogram m.m.

85600

Stödtjänster, lufttransporter52230

Stödtjänster, till personbefordran med personbil49320

Stödundervisning i hemmet på grundskolenivå, 

enskilda näringsidkare (ej till särskolan)

85201

Stödundervisning i hemmet, till gymnasieskolans 

studieförberedande linjer, enskilda näringsidkare

85311

Stöldgaller i metall till fönster och dörrar, tillverkning25999

Stöldmärkning av varor, på uppdrag82920

Stötdämpare, MC, skotrar och mopeder, tillverkning (ej 

till snöskotrar och vattenskotrar)

30910

Stötdämpare, motorfordon, tillverkning (ej till MC, 

skotrar och mopeder)

29320

Stötdämpare, rälsfordon, tillverkning30200

Stötfångare, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder och 

skotrar med hjul eller vattenskotrar)

45310

Stötfångare, motorfordonskarosser, tillverkning29320

Stöttor, metall, tillverkning25110

Stötvågsfilter, för el, tillverkning27120

Stövlar, butikshandel47721

Stövlar, partihandel46420

Stövlar, tillverkning15200

Suckat o.d. fyllningar, partihandel46380

Suckat o.d. fyllningar, tillverkning10840

Sugnappar, tillverkning22190

Sugrör av plastsugrör, för hushållsbruk, tillverkning22290

Sugrör för hushållsbruk, butikshandel47789

Sugrör för hushållsbruk, partihandel46499

Sugrör och sugsprutor för medicinskt eller kirurgiskt 

bruk

32501

Sugrör och sugsprutor för medicinskt eller kirurgiskt 

bruk, partihandel

46460

Sulfatcellulosa, partihandel46769

Sulfatcellulosa, tillverkning17112

Sulfater, partihandel46750

Sulfater, tillverkning20130

Sulfatkokare, sulfitkokare, partihandel46699

Sulfatkokare/sulfitkokare, tillverkning28950

Sulfatmassa, partihandel46769

Sulfatmassa, tillverkning17112

Sulfitcellulosa, partihandel46769

Sulfitcellulosa, tillverkning17113

Sulfitlut, partihandel46750

Sulfitlut, tillverkning17113

Sulfitmassa, partihandel46769

Sulfitmassa, tillverkning17113

Sulfitsprit, framställning11010

Sulfitsprit, partihandel46750

Sulfonamidpreparat, partihandel46460

Sulfonamidpreparat, tillverkning21100

Superfosfat, partihandel46750

Superfosfat, tillverkning20150

Superfosfatcement, tillverkning23510
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Support, teknisk expertis för att lösa speciella problem 

för kunden vid användning av ett datorsystem,

62020

Supporterklubbar93199

Surfingbrädor, provisionshandel till företag46180

Surfingbrädor, tillverkning32300

Surrningsgarn, tillverkning13940

Surströmming, partihandel46380

Surströmming, tillverkning10200

Sushi, industriell tillverkning (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10850

Suturmaterial, sterilt, tillverkning32501

Suturnålar, tillverkning32501

Svagdricka, framställning11050

Svagdricka, partihandel46340

Svamp, djupfrysning10390

Svamp, odling01135

Svamp, partihandel46310

Svampbekämpningsmedel, tillverkning20200

Svampinsamling, skogssvamp02300

Svampkonserver, partihandel46310

Svampkonserver, tillverkning10390

Svampkurser85599

Svampodling01135

Svampplockning för försäljning, i samband med odling 

av svamp

01135

Svarta tavlor, tillverkning28230

Svarv, verktygsmaskin, för metallbearbetning, 

tillverkning (ej utbytbara eller motordrivna handverktyg)

28410

Svarv, verktygsmaskin, för träbearbetning, 

plastbearbetning eller gummibearbetning, tillverkning 

(ej utbytbara eller motordrivna handverktyg)

28490

Svarvar, partihandel46620

Svarvar, utbytbara handverktyg, för metallbearbetning, 

tillverkning

25730

Svarvar, utbytbara handverktyg, för träbearbetning, 

tillverkning

25730

Svarvning av metall25620

Svavel, partihandel46750

Svavelsyra, partihandel46750

Svavelsyra, tillverkning20150

Svensk diplomatisk och konsulär representation i 

utlandet eller vid internationella organisationer i andra 

länder

84210

Svensk kassaservice66190

Svenska alliansmissionens personalförbund94910

Svenska arkeologiska samfundet94990

Svenska barnfonden64309

Svenska blå stjärnan (SBS)84223

Svenska bokhandelsmedhjälpares förening94200

Svenska fotografers upphovsrätt94120

Svenska för invandrare (SFI)85599

Svenska kaninavelsföreningars riksförbund94990

Svenska kyrkans lekmannaförbund94910

Svenska livräddningssällskapet94990

Svenska spel92000

Svenskt Näringsliv94112

Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund SKBR84223

Svetsapparater, ej elektrisk, tillverkning28290

Svetsarbeten, i samband med rördragning, inomhus43221

Svetsarbeten, metall, enklare, (ej på byggnadsplats)25620

Svetselektroder, partihandel46699

Svetselektroder, tillverkning25930

Svetsningsmaskiner och lödningsmaskiner, elektriska, 

tillverkning

27900

Svetsningsmaskiner och lödningsmaskiner, 

installation, ej egentillverkade, ej i samband med 

handel

33200

Svetsningsmaskiner, partihandel46620

Svetsningsrobotar, elektriska, tillverkning27900

Svetstransformatorer, partihandel46699

Svetstransformatorer, tillverkning27110

Svetstråd, partihandel46741

Svetstråd, tillverkning24340

Svetsutrustning, ej elektrisk, tillverkning28290

Swimmingpooler, badbassänger, stål, tillverkning i 

delar för hopsvetsning på plats, tillverkning

25999

Swimmingpooler, badbassänger, tillverkade i ett 

stycke på fabrik

32300

Swimmingpooler, butikshandel47521

Swimmingpooler, ej för privat bruk, anläggning 

inomhus

41200

Swimmingpooler, ej för privat bruk, utomhus, 

anläggning, reparation och underhåll

43999

Swimmingpooler, för privat bruk, installation och 

reparation

43999

Swimmingpooler, partihandel46731

Swimmingpoolsuppvärmare, elektriska, fast 

monterade, tillverkning

28210

Svinslakt (ej gårdsslakterier)10111

Svinstamskontroll01620

Svängdörrar, automatiska, installation (ej 

egentillverkade)

43290

Svärd, tillverkning25710

Svävare, partihandel46699

Svävare, tillverkning30110

Svävarfarkoster, för fritid och sport, byggande av30120

Svävarfarkoster, för yrkesmässigt bruk, byggande av30110

Sybehör, butikshandel47510

Sybehör, partihandel46410

Sylt, marmelad, butikshandel47299

Sylt, partihandel46380

Sylt, tillverkning10390

Symaskiner, hushålls, partihandel46431

Symaskiner, hushålls, reparation, ej i samband med 

handel, ej egentillverkade

95220

Symaskiner, hushålls, tillverkning28940

Symaskiner, hushållsbruk, butikshandel47540

Symaskiner, industri, egentillverkade, reparation28940

Symaskiner, industri, ej egentillverkade, installation, ej 

i samband med handel

33200

Symaskiner, industri, ej egentillverkade, reparation33120

Symaskiner, industri, partihandel (även internethandel 

till företag)

46640

Symaskiner, industri, tillverkning28940

Syncentral, mottagning med läkare, ej på sjukhus86222



SNI2007 Uppslagstext sid 158UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Syncentral, mottagning öppenvård med läkare, på 

sjukhus

86221

Syncentralverksamhet, utan läkare86909

Syntar, musikinstrument, tillverkning32200

Syntetiska aromatiska produkter, tillverkning20140

Syntetiska textilfibrer, partihandel46769

Syntetiskt glycerol, tillverkning20140

Syntetiskt gummi, partihandel46769

Syntetiskt gummi, tillverkning20170

Syntetstapelfibrer eller regenatstapelfibrer, tillverkning20600

Synålar, (ej till symaskin), tillverkning25930

Synålar, partihandel46410

Synålar, symaskinsnålar, till symaskiner, tillverkning28940

Syre och syrgas, partihandel46750

Syre, framställning20110

Syrgas, framställning20110

Syror, partihandel46750

Syskonstuga88910

Sysselsättningshem/dagcenter, äldre88101

System för centraldammsugare, reparation43290

Systemarkitektverksamhet, data62020

Systembolaget47250

Systemdesign, data62020

Systemering, för datorer, uppdrag62020

Systemtips, försäljning av96090

Systemutformning för planering, organisation, 

effektivitet och kontroll etc.

70220

Systemutveckling, data62020

Sytillbehör, butikshandel47510

Sytillbehör, partihandel46410

Sytråd, partihandel46410

Sytråd, tillverkning13100

Sådd av gröda, uppdrag01610

Sågar, butikshandel47522

Sågar, handsågar, ej mekaniska, tillverkning25730

Sågar, partihandel46741

Sågar, utbytbara, till handverktyg, tillverkning25730

Sågar, verktygsmaskiner, tillverkning25730

Sågblad, partihandel46741

Sågblad, tillverkning25730

Sågkedjor för motorsågar, av oädel metall, tillverkning25730

Sågmaskiner, elektriska handverktyg, butikshandel47522

Sågmaskiner, metall, tillverkning (ej motordrivna 

handverktyg)

28410

Sågmaskiner, partihandel46620

Sågmaskiner, skogsmaskiner, tillverkning28300

Sågmaskiner, träindustrin, ej motordrivna handverktyg, 

tillverkning

28490

Sågspån, partihandel46731

Sågverk, tillverkning vid16101

Sågverksmaskiner, tillverkning28490

Sågverksutrustning, ej motordrivna handverktyg, 

montering, ombyggnad

28490

Sångböcker, butikshandel47610

Sångböcker, detaljhandel till hushåll och 

privatpersoner, på Internet (internethandel, webbutik)

47913

Sångböcker, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Sångböcker, provisionshandel till företag (ej 

förlagsverksamhet)

46180

Sångpedagogverksamhet, privatundervisning85522

Sångundervisning, privat85522

Sånguppträdande, fristående90010

Såningsmaskiner, tillverkning28300

Såpa, partihandel46440

Såpa, tillverkning20410

Säckar, för industriellt bruk, partihandel46762

Säckar, papperssäckar, tillverkning17219

Säckar, plastsäckar, tillverkning22220

Säckar, textil, tillverkning13922

Säkerhetsanordningar, last, till bilar, partihandel46741

Säkerhetsbälten, motorfordon, tillverkning29320

Säkerhetsdörrar, automatiska, installation (ej 

egentillverkade)

43290

Säkerhetsdörrar, ej automatiska, installation (ej 

egentillverkade)

43320

Säkerhetsfilm, installation på byggnadsglas43342

Säkerhetsglas, ej för transportmedel, partihandel46731

Säkerhetsglas, handel,  installation och reparation, på 

motorcyklar och skotrar på hjul

45400

Säkerhetsglas, installation och reparation på bilar och 

bussar,

45202

Säkerhetsglas, installation och reparation på 

byggnader

43342

Säkerhetsglas, installation och reparation på båtar och 

fartyg

33150

Säkerhetsglas, installation och reparation på luftfartyg 

(flygplan)

33160

Säkerhetsglas, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel

45310

Säkerhetsglas, reparation på ej egentillverkade, 

jordbruksmaskiner, skogsbruksmaskiner, 

gruvbrytningsmaskiner, bergbrytningsmaskiner och 

byggnadsmaskiner

33120

Säkerhetsglas, tillverkning23120

Säkerhetskonsulter, företags och hushålls, ej 

datasäkerhet eller för transport av farligt gods

74900

Säkerhetskonsulter, rådgivning till företag som 

transporterar farligt gods

70220

Säkerhetskonsultverksamhet, data (montering, 

försäljning av stöldskydd till datorer)

62020

Säkerhetskonsultverksamhet, datasäkerhet avseende 

datamaskiner

62020

Säkerhetslinor för linjearbetare och kabelläggare och 

andra linor för yrkesmässigt bruk

32990

Säkerhetsnålar, metall, tillverkning25930

Säkerhetsrutor av inköpt glas, ej för transportmedel, 

partihandel

46731

Säkerhetsrutor, inköpt glas, tillverkning23120

Säkerhetsrådgivning för företag och hushåll, ej 

datasäkerhet eller för transport av farligt gods

74900

Säkerhetsrådgivning, transport av farligt gods70220

Säkerhetständstickor, partihandel46499

Säkerhetständstickor, tillverkning20510

Säkerhetsutrustning, datorer, partihandel46510
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Säkerhetsövervakningsutrustning, elektrisk, för 

järnvägar, spårvägar, inre vattenvägar, vägar, 

parkeringsplatser, flygplatser o.d., tillverkning

27900

Säkerhetsövervakningsutrustning, mekanisk och 

elektromekanisk, för järnvägar, spårvägar, inre 

vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, flygplatser o.d., 

tillverkning

30200

Säkringsanordningar, el, tillverkning27120

Säkringsanordningar, last, till fartyg, partihandel46741

Säkringsutrustningar, last, till fartyg/lastbilar, 

tillverkning

28220

Säljakt01700

Säljuppdrag på telefon82200

Sällskap för hobbybetonande intressen94990

Sällskap för samlarbetonande intressen94990

Sällskapet till belöning av trotjänare94990

Sällskapsdjur, (hundar, katter, m.fl., uppfödning och 

träning

01492

Sällskapsdjur, föreningar för vård av (hundar, katter, 

m.fl.)

94990

Sällskapsdjur, hundar, katter m.fl., träning av (ej i 

samband med uppfödning)

96090

Sällskapsdjur, hundar, katter, m.fl., partihandel46230

Sällskapsdjur, och tillbehör, butikshandel (hundar, 

katter, m.fl.)

47762

Sällskapsfåglar, uppfödning och skötsel01492

Sällskapsspel (ej dataspel och tv-spel) 

postorderhandel till hushåll och privatpersoner

47919

Sällskapsspel, (ej dataspel eller tv-spel), butikshandel47650

Sällskapsspel, (ej dataspel eller tv-spel), partihandel46499

Sällskapsspel, (ej dataspel och TV-spel) detaljhandel 

på internet (internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Sällskapsspel, (ej dataspel och tv-spel), tillverkning32400

Sämskskinn, partihandel46240

Sämskskinn, tillverkning15110

Sändare, tillverkning26300

Sändarkontrollenheter för internkommunikation, 

tillverkning

26300

Sändning av TV program i kanaler med 

video-on-demand ("video på begäran")

60200

Sängar, butikshandel47591

Sängar, för dentalt bruk, tillverkning32501

Sängar, för kirurgiskt bruk, tillverkning32501

Sängar, för medicinskt bruk, tillverkning32501

Sängar, för veterinärt bruk, tillverkning32501

Sängar, partihandel46470

Sängar, sovrum, tillverkning31090

Sängkläder, butikshandel47510

Sängkläder, linnevaror, sömnad (tillverkning)13921

Sängkläder, partihandel46410

Sängkläder, reparation, ej i samband med tvätt95290

Sängkläder, reparation, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Sängkläder, reparation, i samband med 

konsumenttvätt

96012

Sänglinne, (färdigsydda), butikshandel47510

Sänglinne, partihandel46410

Sänglinne, tillverkning13921

Sängomhängen, butikshandel47532

Sängtäcke, butikshandel47510

Sängtäcke, partihandel46410

Sängtäcken, tillverkning13922

Sängöverkast, butikshandel47510

Sängöverkast, tillverkning13921

Särskilt boende för personer med fysisk 

funktionsnedsättning

87302

Särskilt boende för personer med psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Särskilt boende för personer med utvecklingsstörning87201

Särskilt boende för äldre87301

Särskoleundervisning, grundskolenivå85202

Särskoleundervisning, gymnasienivå85322

Särvux85312

Säten, till bilar tillverkning29320

Säten, till fartyg, tillverkning30110

Säten, till flygplan, tillverkning30300

Säten, till luftfartyg, tillverkning30300

Säten, till rymdfarkoster, tillverkning30300

Säten, till rälsfordon, tillverkning30200

Sättfiskodling i saltvatten03210

Sättfiskodling i sötvatten03220

Sättmaskiner, partihandel46699

Sättmaskiner, tillverkning28990

Sättning18130

Sättpotatis, butikshandel47761

Sättpotatis, partihandel46210

Sökmotortjänster, på internet63120

Sökning efter vattenläcka, på uppdrag71124

Söksidor på internet som erbjuder innehåll som 

uppdateras regelbundet t.ex. prisjämförelser

63120

Sömnad, ospec herrkläder14130

Sömnad, ospec, damkläder14130

Sömnad, ospec, flickkläder14130

Sömnad, ospec, pojkkläder14130
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Tabletter, sötsaker, partihandel46360

Tabletter, sötsaker, tillverkning10821

Tackjärn, framställning24100

Tackjärn, partihandel46720

Tackor, järn och stål, partihandel46720

Tackor, järntackor och ståltackor, framställning24100

Tacoskal och tacochips, tillverkning10722

Tagel, partihandel46210

Tagelspinneri13100

Tagelväverier13200

Taggtråd, partihandel46741

Taggtråd, tillverkning25930

Tai-chi85510

Taikwando kurser93120

Takarbeten, ej av plåt eller takspån43912

Takarbeten, plåt43911

Takbeklädnad, plast, tillverkning22230

Takbjälkar, tillverkning16239

Takboxar, partihandel och provisionshandel45310

Takboxar, till motorfordon, tillverkning29320

Takeaway, snabbmat, tillagning och försäljning av 

maträtter för avhämtning

56100

Takfläktar eller badrumsfläktar med integrerade 

ljusinstallationer, hushålls, tillverkning

27510

Taklampor, vägglampor, bordslampor och golvlampor, 

även icke elektriska, tillverkning

27400

Takläggning, av plåt43911

Takläggning, ej av plåt eller takspån43912

Takometrar, tillverkning26510

Takpannor, betong, partihandel46731

Takpannor, takplattor, betong även lättbetong, 

tillverkning

23610

Takpapp, partihandel46731

Takpapp, tillverkning17129

Takpappläggning43912

Takplattor, cement, tillverkning23610

Takplåt, av egen tillverkad plåt, tillverkning24320

Takplåt, av inköpt plåt, tillverkning24330

Takplåt, partihandel46731

Takrenovering, ej av plåt eller takspån43912

Takrenovering, plåttak43911

Takräcken till motorfordon, tillverkning29320

Takrännor, metall, tillverkning25999

Takrännor, partihandel46731

Taksparrar, tillverkning16239

Takspån, tillverkning16239

Taksten, tillverkning23701

Takstolar, metall, tillverkning25110

Takstolar, partihandel46731

Takstolar, trä, tillverkning16239

Takstommar, installation43912

Taktegel, ej eldfasta, tillverkning23320

Taktegel, partihandel46731

Taktilmassage96040

Taktmätare, tillverkning32200

Taktvätt81221

Taktäckning med plåt43911

Taktäckning med takspån43911

Taktäckning, ej av plåt eller takspån43912

Taktätningsarbeten på horisontaltak och terrasser43999

Takvandring med klätterutrustning och guide93199

Talare, fristående90010

Talarförmedlingsverksamhet, personliga agenter74900

Talbibliotek91011

Talböcker, framställning av58110

Talböcker, inspelning och utgivning58110

Talböcker, kopiering av18200

Talböcker, utgivning58110

Talg, framställning10111

Talg, partihandel46320

Talg, raffinering10130

Taljor, tillverkning28220

Talk, brytning08990

Talloljor, tillverkning20140

Tallrikar, av is, tillverkning32990

Tallrikar, av metall, papper eller trä, partihandel46499

Tallrikar, glas,  partihandel46440

Tallrikar, glas, tillverkning23130

Tallrikar, komposterbara material, tillverkning17219

Tallrikar, metall, tillverkning25999

Tallrikar, papperstallrikar, tillverkning17220

Tallrikar, porslin, partihandel46440

Tallrikar, porslinstallrikar, tillverkning23410

Tallriksvärmare, hushåll, ej elektriska, tillverkning27520

Talpedagogverksamhet86909

Talskrivare, på uppdrag90030

Talterapi86909

Taltidningar, dagstidningar, framställning58131

Taltidningar, dagstidningar, inspelning och utgivning58131

Tamburvaktmästare96090

Tandblekning96022

Tandborstar, ej elektriska, tillverkning32910

Tandborstar, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Tandborstar, partihandel46499

Tandbryggor, tillverkning32502

Tandcement, tillverkning32501

Tandfyllningsmedel, tillverkning (utom fästmaterial för 

tandproteser)

32501

Tandhygienistverksamhet86904

Tandkirurgi, människor86230

Tandkräm, butikshandel47750

Tandkrämer, tillverkning20420

Tandläkarborrmaskiner, tillverkning32501

Tandläkarlaboratorium32502

Tandläkarstolar, tillverkning32501

Tandläkarverksamhet, människor86230

Tandproteser, partihandel46460

Tandproteser, tillverkning32502

Tandregleringsteknik86230

Tandsmyckning96022

Tandtekniskt laboratorium (tandtekniker)32502

Tandtråd, tillverkning20420

Tandvård för hästar hos veterinär (hästtandvård)75000

Tandvård för patienter med särskilda behov86230

Tandvård hästar (ej veterinärverksamhet) hästtandvård01620

Tandvård, människor (ej tandhygienistverksamhet)86230
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Tandvårdsartiklar, tandborstar, ej elektriska, tillverkning32910

Tandvårdsartiklar, tandborstar, partihandel46499

Tandvårdsartiklar, tandkrämer och preparat för 

munhygien inklusive preparat för fästande av 

tandproteser, tillverkning

20420

Tandvårdsartiklar, tandkrämer, tandtråd och preparat 

för munhygien inklusive preparat för fästande av 

tandproteser, partihandel (även internethandel till 

företag)

46450

Tandvårdskonsultverksamhet, behandling, människor 

(ej tandhygienistverksamhet)

86230

Tandvårdskonsultverksamhet, rådgivning till 

försäkringskassor, försäkringsbolag o.d.

86230

Tandvårdsskadeförbundet94990

Tangentbord till maskiner för automatisk 

databehandling, tillverkning

26200

Tangentbord, reparation95110

Tankar och behållare, av metall, för järnvägsvagnar, 

installation

30200

Tankar, metall (rymd mer än 300 liter), tillverkning25290

Tankar, plasttankar, med en rymd av mer än 300 liter, 

tillverkning

22230

Tankbilstransporter (ej distribution av vatten)49410

Tankfartyg, byggande av30110

Tankrengöring81221

Tapeter, butikshandel47531

Tapeter, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Tapeter, papperstapeter, tillverkning17240

Tapeter, partihandel (även internethandel till företag)46731

Tapeter, plasttapeter, tillverkning22230

Tapeter, textiltapeter, tillverkning17240

Tapeter, vinylbelagdatillverkning17240

Tapetserarverkstad, reparation av bilsäten och 

bussäten

45202

Tapetserarverkstad, reparation och renovering av 

sittmöbler, för butik, kök, kontor och hushåll

95240

Tapetserarverkstad, sittmöbler för butik, kök, kontor 

och hushåll, som en del av tillverkningen

31090

Tapetsering av bilsäten i samband med tillverkning29320

Tapetseringsarbeten av sittmöbler för butik, kök, 

kontor och hushåll, som en del av tillverkningen

31090

Tapetseringsarbeten av säten för fartyg ej i samband 

med tillverkning

31090

Tapetseringsarbeten av säten för fartyg i samband med 

tillverkning

30110

Tapetseringsarbeten av säten för flyg ej i samband 

med tillverkning

31090

Tapetseringsarbeten av säten för flyg i samband med 

tillverkning

30300

Tapetseringsarbeten av säten för rälsfordon ej i 

samband med tillverkning

31090

Tapetseringsarbeten av säten för rälsfordon i samband 

med tillverkning

30200

Tapetseringsarbeten, papperstapeter och andra mjuka 

väggbeklädnader

43330

Tapetseringsarbeten, reparation och renovering av 

sittmöbler för butik, kök, kontor och hushåll

95240

Tapetseringsverktyg, butikshandel47531

Tapetseringsverktyg, partihandel46741

Tapioka, tillverkning10620

Tappning på flaska, förpackning utan föregående 

behandling av vinet och partihandel

46340

Tarmrensning10111

Tarotkonsultation96090

Tatuering, borttagning med hjälp av läkare på sjukhus86221

Tatuering, borttagning med hjälp av läkare, ej på 

sjukhus

86222

Tatuering, borttagning med laser, (ej medicinsk)96022

Tatueringsapparater, partihandel46699

Tatueringsfärger, partihandel46750

Tatueringsfärger, tillverkning20300

Tatueringsverksamhet96090

Tavelinramning47593

Tavelramar, butikshandel47593

Tavelramar, oädel metall, tillverkning25999

Tavelramar, partihandel46499

Tavelramar, trä, tillverkning16292

Tavlor, butikshandel47783

Taxametrar, partihandel46691

Taxametrar, reparation av egentillverkade26510

Taxametrar, reparation av ej egentillverkade33130

Taxametrar, tillverkning26510

Taxibud53202

Taxicentraler, drift av  (beställningscentraler)52219

Taxiflyg51102

Taxiföreningar, branschorganisationer94111

Taxiföreningar, kamratföreningar94990

Taxiföreningar, taxiverksamhet49320

Taxirörelser, bil49320

Taxirörelser, flyg51102

Taxirörelser, med dragdjur49390

Taxirörelser, taxibåt, havssjöfart och kustsjöfart50102

Taxirörelser, taxibåt, inre vattenvägar50302

Teatercaféer56100

Teaterdekorationer, tillverkning32990

Teaterdekorer, tillverkning32990

Teaterdekorer, uthyrning77290

Teaterföreningar90010

Teaterföreställningar, produktion av90020

Teatergrupper, fristående90010

Teaterkostymer, för personligt bruk, uthyrning77290

Teaterkostymer, uthyrning (ej till hushåll)77290

Teaterproduktion90020

Teaterskola, undervisning, gymnasial85321

Teatersällskap90010

Teatrar, drift av90040

Tebryggare, elektriska, tillverkning27510

Teckenspråkstolkning74300

Tecknad film, produktion av59110

Tecknare, fristående90030

Teer, butikshandel (tebutikshandel)47299

Teer, framställning10830

Teer, kaffe, provisionshandel till företag46170

Teer, partihandel46370

Tefat, metall, tillverkning25999
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Tegel, butikshandel47521

Tegel, partihandel46731

Tegellera, ej eldfast, tillverkning23320

Tehus, servering56100

Tejp, industritejp, partihandel46761

Tejp, kontorstejp, butikshandel47622

Tejp, kontorstejp, partihandel46492

Tejp, kontorstejp, plast, tillverkning22290

Tejp, markeringstejp, partihandel46761

Tejp, sporttejp, partihandel46761

Tejp, sporttejp, plast, tillverkning22290

Tejp, teknisk, partihandel46769

Tejphållare, tillverkning28230

Tekannor, butikshandel47593

Tekannor, partihandel46440

Tekannor, porslinstekannor, tillverkning23410

Teknikkonsultverksamhet, bygg och anläggning (ej för 

projekt tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik 

och VVS-teknik)

71121

Teknikkonsultverksamhet, elteknik inom industriella 

processer och automation

71122

Teknikkonsultverksamhet, elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Teknikkonsultverksamhet, energiteknik71124

Teknikkonsultverksamhet, industriteknik71122

Teknikkonsultverksamhet, miljöteknik71124

Teknikkonsultverksamhet, VVS-teknik71124

Teknikkonsultverksamhet, övriga tekniska tjänster (ej 

bygg-, anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Teknisk byggnadskonsultverksamhet inom bygg, 

anläggning av vägar, järnvägar, tunnelbanor, broar och 

tunnlar, ej utformande och utförande av  

byggverksamhet eller anläggningsarbeten

71121

Teknisk byggnadskonsultverksamhet inom elteknik, ej 

utförande av anläggningsarbeteten

71123

Teknisk byggnadskonsultverksamhet inom VVS, ej 

utförande av anläggningsarbeten

71124

Teknisk dokumentation av den mekaniska delen på 

flygplan och helikoptrar

71122

Teknisk dokumentation, bygg och anläggning, (ej för 

projekt tillhörande anläggningsarbeten inom elteknik 

och VVS-teknik)

71121

Teknisk dokumentation, elteknik inom industriella 

processer och automation

71122

Teknisk dokumentation, energiteknik, miljöteknik och 

VVS-teknik

71124

Teknisk dokumentation, industriteknik71122

Teknisk dokumentation, projekt tillhörande 

anläggningsarbeten inom elteknik

71123

Teknisk dokumentation, övriga tekniska tjänster (ej 

bygg-, anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Teknisk industridesign, ospec71122

Teknisk konsultverksamhet, bygg och anläggning (ej 

för projekt tillhörande anläggningsarbeten inom 

elteknik och VVS-teknik)

71121

Teknisk konsultverksamhet, elektromekanik71122

Teknisk konsultverksamhet, elteknik inom industriella 

processer och automation

71122

Teknisk konsultverksamhet, elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Teknisk konsultverksamhet, energi71124

Teknisk konsultverksamhet, industriteknik71122

Teknisk konsultverksamhet, kylteknik71124

Teknisk konsultverksamhet, mekanik71122

Teknisk konsultverksamhet, miljö (ej arbetsmiljö)71124

Teknisk konsultverksamhet, VVS71124

Teknisk konsultverksamhet, värme, ventilation och 

sanitet

71124

Teknisk konsultverksamhet, övrig teknisk, (ej bygg-, 

anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Teknisk rådgivning inom miljöteknik (ej inom 

arbetsmiljö)

71124

Teknisk uppdragsverksamhet, bygg och anläggning (ej 

för projekt tillhörande anläggningsarbeten inom 

elteknik och VVS-teknik)

71121

Teknisk uppdragsverksamhet, elektromekanik71122

Teknisk uppdragsverksamhet, elteknik inom 

industriella processer och automation

71122

Teknisk uppdragsverksamhet, elteknik, 

anläggningsarbeten

71123

Teknisk uppdragsverksamhet, energiteknik71124

Teknisk uppdragsverksamhet, industriteknik71122

Teknisk uppdragsverksamhet, kylteknik71124

Teknisk uppdragsverksamhet, mekanik71122

Teknisk uppdragsverksamhet, miljöteknik (ej 

arbetsmiljö)

71124

Teknisk uppdragsverksamhet, VVS-teknik71124

Teknisk uppdragsverksamhet, övrig teknik (ej bygg-, 

anläggnings-, industri-, el, energi-, miljö- eller 

VVS-teknik)

71129

Tekniska laminat, tillverkning26110

Tekniskt kontrollarbete, uppdrag71200

Tekoppar, butikshandel47593

Tekoppar, partihandel46440

Tekoppar, porslinstekoppar, tillverkning23410

Telefaxmaskiner, uthyrning77390

Telefaxutrustning, tillverkning26300

Telefaxutrustningar, med endast en funktion, 

partihandel

46522

Telefaxutrustningar, med flera funktioner som används 

för att utföra två eller fler av följande funktioner: utskrift, 

skanning, kopiering, faxande, partihandel

46510

Telefaxutrustningar, reparation, service95120

Telefonanläggningar, uthyrning77390

Telefoner, butikshandel47420

Telefoner, partihandel46522

Telefoner, tillverkning26300

Telefonförsäljning (distanshandel), på uppdrag82200

Telefonförsäljning, distanshandel, detaljhandel 

(provisionshandel)

47991

Telefonkataloger, utgivning58120
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Telefonkundtjänst på uppdrag, mottaga order, lämna 

information, handlägga kunders önskemål om hjälp 

och klagomål

82200

Telefonpassning, på uppdrag av callcenter82200

Telefonpassning, på uppdrag ej av callcenter82990

Telefonstationer, tillverkning26300

Telefonsvarare, tillverkning26300

Telefonväxelservice, på uppdrag, ej av callcenter82990

Telefonväxelservice, uppdrag av callcenter82200

Telefonväxeltjänster, körcentral för taxi52219

Telefonväxlar, installation33200

Telefonväxlar, partihandel46522

Telefonväxlar, reparation95120

Telefonväxlar, tillverkning26300

Telegrafutrustning och teleprinterutrustning, reparation95120

Telegrafutrustning och teleprinterutrustning, tillverkning26300

Telekommunikation, för kommersiellt bruk, uthyrning77390

Telekommunikation, uthyrning till hushåll77290

Telekommunikationssystem, installation33200

Telekommunikationstjänster t.ex. telekonferenstjänster61900

Telekommunikationsutrustning för satelliter, tillverkning26300

Telekommunikationsutrustning, butikshandel47420

Telekommunikationsutrustning, partihandel46522

Teleledningar, installation (i byggnader)43210

Telemarketing82200

Telemetrikommunikation61900

Telenät, inomhus, installation43210

Teleoperatörsverksamhet, trådbunden61100

Teleoperatörsverksamhet, trådlös61200

Telepati96090

Teleprintrar, tillverkning26300

Teleprodukter, partihandel (även internethandel till 

företag)

46522

Teleskop, reparation av egentillverkade26700

Teleskop, reparation av ej egentillverkade33130

Teleskop, tillverkning26700

Televisionskameror, partihandel46522

Televisionsmottagare, tillverkning26400

Televisionssändare, reparation95120

Televisionssändare, tillverkning26300

Televäxlar, partihandel46522

Tendrar, tillverkning30200

Tenn, ur malm eller skrot, framställning24430

Tenngjuteri (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24540

Tennisbanor, utomhus, anläggning av42990

Tennisbollar, partihandel46491

Tennisbollar, tillverkning32300

Tennisförbund93199

Tennisklubbar93120

Terapiverksamhet för husdjur, hästar, kor, grisar m.fl. 

(ej veterinärverksamhet)

01620

Terapiverksamhet, sällskapsdjur, hundar, katter m.fl. 

(ej veterinärverksamhet)

96090

Termografer (värmekameror), partihandel46691

Termografer (värmekameror), tillverkning26510

Termometrar medicinska, tillverkning32501

Termometrar, ej medicinska, partihandel46691

Termometrar, ej medicinska, tillverkning26510

Termometrar, för medicinskt bruk, provisionshandel till 

företag

46180

Termometrar, medicinskt bruk, partihandel46460

Termosflaskor, metall, tillverkning25999

Termosflaskor, plast, tillverkning22290

Termosglas, partihandel46440

Termosglas, tillverkning23130

Termoskannor, metall, tillverkning25999

Termostater, partihandel46691

Termostater, tillverkning26510

Terpentin, partihandel46750

Terpentin, tillverkning20140

Terrassering43999

Terränggående fordon (ATV), go-kart och liknande 

inklusive racerbilar, tillverkning

29101

Terränggående fordon under 3,5 ton, allmän service 

och reparation

45201

Terränggående fordon vikt < 3,5 ton, handel med45110

Terränggående fordon vikt över 3,5 ton, handel med45191

Test av hållbarhet, sammansättning och livslängd hos 

material och produkter

71200

Testamentsfonder64309

Testcyklar, tillverkning30920

Testning av nyutvecklada programvaror, mjukvaror 

(kundanpassade)

62010

Textförfattande av reklamtext, på uppdrag73111

Textförfattande till bloggar90030

Textförfattande, fristående90030

Textförfattare, fristående90030

Textil, reparation, i samband med, industritvätt96011

Textil, reparation, i samband med, institutionstvätt96011

Textilavfall, behandling och bearbetning13990

Textilavfall, partihandel46773

Textilfibrer, behandling för spinning13100

Textilfibrer, partihandel46769

Textilfibrer, syntetiska, tillverkning20600

Textilier för hushållsbruk, partihandel46410

Textilier, ej på tvättinrättning, uthyrning till hushåll77290

Textilier, provisionshandel till företag46160

Textilkonstnär90030

Textilmaskiner, partihandel (även internethandel till 

företag)

46640

Textilmaskiner, tillverkning28940

Textilmattor, tillverkning13930

Textilpåsar, för industriellt bruk, partihandel46762

Textilpåsar, tillverkning13922

Textiltapeter, butikshandel47531

Textiltryck, ej på egentillverkad18122

Textilvävnader, butikshandel47510

Textilvävnader, för tekniskt bruk, tillverkning13960

Textilvävnader, gummibehandlade, tillverkning22190

Textning av film (rörliga bilder) och inspelade 

TV-program

59120

Textning i realtid (dvs. samtidigt) av i TV direktsända 

konferenser

82990

Textning, kransband o.d., uppdrag74102

Textproduktion, reklam73111
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Thaimassage96040

Thinner, partihandel46731

Thinner, tillverkning20300

Thomasfosfat, partihandel46750

Thomasfosfat, tillverkning20150

Thoraxkirurgisk vård på sjukhus86102

Tidkontrollur, partihandel46480

Tidkontrollur, reparation av egentillverkade26520

Tidkontrollur, reparation av ej egentillverkade33130

Tidkontrollur, tillverkning26520

Tidningar (ej annonstidningar) som utkommer 3 eller 

färre gånger i veckan

58140

Tidningar (ej annonstidningar) som utkommer 4 eller 

fler gånger i veckan

58131

Tidningar och tidskrifter, partihandel (ej 

förlagsverksamhet eller tryckning)

46499

Tidningar, butikshandel47621

Tidningar, internethandel, (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47913

Tidningsdistribution med bil, ej i samband med 

utgivning

49410

Tidningsdistribution, dagstidningar, i samband med 

utgivning

58131

Tidningsdistribution, ej bil, utbärning, dagstidningar, ej 

i samband med utgivning

53203

Tidningsförlagsverksamhet, dagstidningar58131

Tidningsförlagsverksamhet, tidskrifter, veckotidningar, 

månadstidningar

58140

Tidningspapper, i rullar eller ark, tillverkning17121

Tidningspapper, tidskriftspapper, partihandel46769

Tidningsproduktion, tryckning av dagstidningar18110

Tidningsproduktion, tryckning av tidskrifter (som 

utkommer mindre än fyra gånger i veckan)

18121

Tidningsproduktion, utgivning av annonstidningar, som 

utkommer 4 eller fler gånger i veckan

58132

Tidningsproduktion, utgivning av dagstidningar58131

Tidningsproduktion, utgivning av tidskrifter58140

Tidningsredaktion, i samband med utgivning av 

tidskrifter

58140

Tidningsutbärning, dagstidningar53203

Tidskrifter, butikshandel47621

Tidskrifter, förlagsverksamhet58140

Tidskrifter, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Tidskrifter, tryckta och elektroniska, utgivning58140

Tidskriftspapper, i rullar eller ark, tillverkning17121

Tidskriftsprenumerationsförmedling82990

Tidsstudier, uppdrag70220

Tidströmställare, tillverkning26520

Tidstämpelur, partihandel46480

Tidstämpelur, reparation av egentillverkade26520

Tidstämpelur, reparation av ej egentillverkade33130

Tidstämpelur, tillverkning26520

Tidtabeller, tryckning18122

Tidtabeller, utgivning, även online58190

Tidtagning inom sportverksamhet93199

Tidur, tillverkning26520

Tidutlösare, tillverkning26520

Tillagning av färdiga maträtter för att serveras på 

företag

56291

Tillagning av färdiga maträtter för att serveras på 

sjukhus

56292

Tillagning av färdiga maträtter för att serveras på 

skolor, omsorgs och andra institutioner

56293

Tillagning av färdiga maträtter för att serveras på t.ex., 

på flygplan

56294

Tillagning av färdiga maträtter för avhämtning56100

Tillagning av matlådor för sjukhus56292

Tillagning av matlådor för skolor, omsorgs och andra 

institutioner

56293

Tillagning av matlådor för transportsektorn, t.ex. 

flygbolag

56294

Tillagning av matlådor till personalmatsalar56291

Tillbehör och delar till personbilar, partihandel och 

provisionshandel

45310

Tillfällig handel, ej livsmedel, ej auktionshandel eller 

provisionshandel

47993

Tillhandahålla lagerbolag för företagsregistrering74900

Tillhandahållande av IP-telefoni (VOIP, telefoni via 

dator)

61900

Tillhandahållande av platser för bloggar på internet63110

Tillhandahållande av telefonaccess och internetaccess 

i anläggningar öppna för allmänheten

61900

Tillhandhållande av lagerbolag och administrativa 

tjänster i samband med detta

74900

Tillhandhållande av säkerhetsförvaring (safety deposits 

etc.)

52100

Tillhandhållande av telegraftjänster, telextjänster och 

telefonkonferenstjänster

61900

Tillridning av hästar, på uppdrag01620

Tillsatsmedel, för smörjoljor, tillverkning20590

Tillslutningsmaskiner, partihandel46699

Tillslutningsmaskiner, tillslutningsapparater, tillverkning28290

Tillverkning av delar t.ex. kolvar, kolvringar, förgasare 

för alla förbränningsmotorer eller dieselmotorer

28110

Tillverkning av delar till eldistributionsapparater och 

elkontrollapparater

27120

Tillverkning av delar till ångpannor för fartyg eller 

kraftverk

25300

Tillverkning av elektriskt ledande rör av plast27320

Tillverkning av fodermjöl, kli och andra återstoder, även 

i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning o.d. 

bearbetning av spannmål till djurfoder

10612

Tillverkning av färdiga maträtter till skolor, omsorgs och 

andra institutioner

56293

Tillverkning av gränssnittskort (t.ex. ljudkort, videokort, 

kontrollkort, närverkskort, modemkort)

26120

Tillverkning av halmpelletar, malning o.d. bearbetning 

till djurfoder

10612

Tillverkning av husvagnar avsedda som permanent 

bostad

16231

Tillverkning av icke drickbar etylalkohol från jästa 

material, denaturerad etylalkohol

20140

Tillverkning av keramiska krukor, burkar och liknande 

av sådant slag som används för transport eller 

förpackning av varor

23490
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Tillverkning av konstgjord honung10890

Tillverkning av konstgjorda tänder, tandbryggor, 

bettskenor o.d. framställda i dentallaboratorier 

(tandtekniker)

32502

Tillverkning av kontorsutrustning med kopiering + en 

eller flera andra funktioner som utskrift, skanning eller 

fax

26200

Tillverkning av kopieringsapparater med en eller flera 

andra funktioner som utskrift, skanning eller fax

26200

Tillverkning av metallbehållare för komprimerad eller 

kondenserad gas

25290

Tillverkning av mineraliska isoleringsmaterial: slaggull, 

stenull och liknande mineralull; expanderad vermikulit, 

expanderade leror och liknande värmeisolerande, 

ljudisolerande eller ljudabsorberande material

23991

Tillverkning av mönsterkort utan påmonterade 

komponenter

26110

Tillverkning av plattor (wafers) halvfabrikat, för 

halvledare

26110

Tillverkning av plexiglas22230

Tillverkning av pumpar utformade för montering på 

förbränningsmotorer: oljepumpar, vattenpumpar och 

bränslepumpar för motorfordon o.d.

28130

Tillverkning av rullstolar och andra invalidfordon med 

eller utan motor

30920

Tillverkning av skalade och skurna, paketerade, färska 

grönsaker

10390

Tillverkning av skannrar med en eller flera andra 

funktioner som kopiering, utskrift eller fax

26200

Tillverkning av skrivare med en eller flera andra 

funktioner som kopiering, skanning eller fax

26200

Tillverkning av stickade och virkade beklädnadsvaror, 

pullovrar, koftor, tröjor, västar och liknande artiklar

14390

Tillverkning av syntetpäls genom stickning (ej varor)13910

Tillverkning av syntetpäls genom vävning (ej varor)13200

Tillverkning av sömlösa stålrör genom 

centrifugalgjutning

24520

Tillverkning av trähus som bastur, lekstugor, lusthus, 

utedass, friggebodar m.fl.

16231

Tillverkning av varor av asbestcement eller av 

cellulosacement e.d.: korrugerade skivor, andra skivor, 

takpannor, rör, cisterner, tråg, handfat, tvättställ, 

krukor, fönsterkarmar o.d.

23650

Tillväxtreglerande medel, växter, tillverkning20200

Timmer, framkörning02409

Timmerflottning02409

Timmerhus, monteringsfärdiga, partihandel46731

Timmerhus, monteringsfärdiga, tillverkning16231

Timmerhus, monteringsfärdiga, uppförande på 

byggnadsplats av tillverkaren

16231

Timmerhus, monteringsfärdiga, uppförande på 

byggnadsplats, ej av tillverkaren

41200

Timmertransporter till uppsamlingsplats02409

Timmertransporter, åkeriverksamhet49410

Tingsrätten84232

Tipssystem, försäljning96090

Tivolin, drift av93210

Tjuvlarm, ej egentillverkade, installation i byggnader, ej 

kopplad till ett övervakningssystem

43210

Tjuvlarm, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Tjuvlarmssystem, ej till bilar, tillverkning26300

Tjänstepensioner, avtal mellan arbetsgivare och 

anställd

65300

Tjänster avseende administration och drift av 

yrkesbrandkårer och frivilligkårer som finansieras med 

offentliga medel och verkar för släckning och 

förebyggande av bränder (utom inom det militära, 

oljefält och gasfält, skog och på flygplatser)

84250

Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska 

bilder, ej på sjukhus

86222

Tjänster avseende analys och tolkning av medicinska 

bilder, öppenvård på sjukhus

86221

Tjänster avseende medicinska och dentala tester86901

Tjänster avseende persontrafik med kryssningsfartyg 

över hav och kust

50102

Tjänster avseende reparation och underhåll av 

idrottsutrustning

95290

Tjänster avseende rådgivning i marknadsföringsfrågor 

som t.ex. säljledning

70220

Tjänster avseende undersökning och analys av 

kemiska och biologiska egenskaper hos sådana 

ämnen och material som luft, vatten, avfall (kommunalt 

och  industriellt), bränslen, metaller, jord, mineraler, 

livsmedel och kemikalier

71200

Tjänster avseende vägtransport av levande djur49410

Tjänster avseende yrkesmässig rehabilitering för 

arbetslösa

88993

Tjänster som tillhandahålls på bussterminaler till 

passagerare i samband med transport med buss 

(biljettförsäljning, bokning, resgodsexpedition, 

effektförvaring

52219

Tjära, partihandel46750

Tjära, trätjära, tillverkning20140

Tjärmakadam, partihandel46731

Tjärmakadam, tillverkning08120

Tjäroljor, partihandel46750

Tjäroljor, tillverkning20140

Toalettartiklar som t.ex. handukshängare, pottor, 

tvålkoppar m.m. av keramiskt material, tillverkning

23410

Toalettartiklar, glas, tillverkning23130

Toalettartiklar, plast, partihandel46499

Toalettartiklar, plast, tillverkning22290

Toaletter, transportabla, uthyrning81290

Toalettmedel, ej rengöring, tillverkning20420

Toalettmedel, partihandel46440

Toalettpapper, i rullar med en bredd större än 36 cm, 

tillverkning

17129

Toalettpapper, partihandel46499

Toalettpapper, tillskuret, med en bredd mindre än 36 

cm, tillverkning

17220

Toalettservice (bekvämlighetsinrättning)96090

Toalettstolar, (WC-stolar), keramiska, tillverkning23420

Toalettstolar, metall, tillverkning (även av rostfritt stål)25991
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Toalettstolar, partihandel46732

Toalettstolar, plast, tillverkning22230

Tobak och tobaksvaror, butikshandel (tobakshandel)47260

Tobak och tobaksvaror, partihandel46350

Tobak och tobaksvaror, tillverkning12000

Tobak, provisionshandel46170

Tobakshandel, partihandel46350

Tobaksindustrimaskiner, partihandel46699

Tobaksindustrimaskiner, tillverkning28930

Tofflor, butikshandel47721

Tofflor, med sula, tillverkning15200

Tofflor, partihandel46420

Tofsar, textilmaterial, tillverkning13960

Tolkverksamhet (ej för djur eller medicinsk tolkning av 

röntgenbilder)

74300

Tomater, odling i växthus (tomatodling)01134

Tomatketchup, partihandel46380

Tomatketchup, tillverkning10840

Tomtförsäljning, ej uppdrag68100

Tomtstyckning, ej uppdrag41100

Tomtägarföreningar94990

Tonfrekvensförstärkare, tillverkning26400

Tonsättning, fristående90030

Tonårshem, för barn och ungdomar med 

missbruksproblem

87202

Tonårshem, för barn och ungdomar med sociala 

problem

87901

Torium, malm, utvinning07210

Torkanläggningar, egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, installation

28990

Torkanläggningar, egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, reparation

28990

Torkanläggningar, ej egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, installation, ej i 

samband med handel

33200

Torkanläggningar, ej egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, reparation

33120

Torkanläggningar, för trä, pappersmassa, papper eller 

papp, tillverkning

28990

Torkcentrifuger för textilindustrin och tvätterier, 

tillverkning

28940

Torkmaskiner till tvätterier, tillverkning28940

Torkmaskiner, egentillverkade för trä, pappersmassa, 

papper eller papp, installation

28990

Torkmaskiner, egentillverkade för trä, pappersmassa, 

papper eller papp, reparation

28990

Torkmaskiner, ej egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, installation, ej i 

samband med handel

33200

Torkmaskiner, ej egentillverkade för trä, 

pappersmassa, papper eller papp, reparation

33120

Torkmaskiner, ej hushålls, partihandel46699

Torkmaskiner, för flaskor o.l., (ej för hushåll, 

lantbruksprodukter, pappersindustrin eller 

textilindustrin), egentillverkade, reparation

28290

Torkmaskiner, för flaskor o.l., (ej för hushåll, 

lantbruksprodukter, pappersindustrin eller 

textilindustrin), ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Torkmaskiner, för flaskor o.l., (ej för hushåll, 

lantbruksprodukter, pappersindustrin eller 

textilindustrin), ej egentillverkade, reparation

33120

Torkmaskiner, för flaskor o.l., (ej för hushåll, 

lantbruksprodukter, pappersindustrin eller 

textilindustrin), tillverkning

28290

Torkmaskiner, för hushåll, installation, reparation, 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Torkmaskiner, för massa och pappersindustrin, ej 

egentillverkade, installation, ej i samband med handel

33200

Torkmaskiner, för massa och pappersindustrin, ej 

egentillverkade, reparation

33120

Torkmaskiner, för textilindustrin, egentillverkade, 

installation

28940

Torkmaskiner, för textilindustrin, egentillverkade, 

reparation

28940

Torkmaskiner, för textilindustrin, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Torkmaskiner, för textilindustrin, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Torkmaskiner, för textilindustrin, tillverkning28940

Torkmaskiner, för trä, pappersmassa, papper eller 

papp, tillverkning

28990

Torkmaskiner, hushålls, partihandel46431

Torkmaskiner, hushålls, tillverkning27510

Torkning, bär, frukt och grönsaker10390

Torkning, fisk10200

Torkning, kött10130

Torkningsarbeten, fuktskador och vattenskador43999

Torkningsmaskiner, lantbruksprodukter, tillverkning28930

Torkskåp, elektriska, hushålls, installation, reparation, 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Torkskåp, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Torkskåp, torktumlare, butikshandel47540

Torkskåp, torktumlare, ej hushålls, partihandel46699

Torkskåp, torktumlare, hushålls, partihandel46431

Torkskåp, tvätterier, egentillverkade, reparation28940

Torkskåp, tvätterier, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Torkskåp, tvätterier, ej egentillverkade, reparation33120

Torkskåp, tvätterier, tillverkning28940

Torktumlare för textilindustrin och tvätterier, tillverkning28940

Torktumlare, elektriska, hushålls, installation, 

reparation, service, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Torktumlare, hushålls, tillverkning27510

Torn och fackverksmaster av järn eller stål, tillverkning25110

Torrbatterier, för hushållsbruk, partihandel46434

Torrelement, torrbatterier, tillverkning27200

Torrlikriktare, tillverkning27110

Torrmjölk, partihandel46330

Torrmjölk, tillverkning10519
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Tortellini, tillverkning (ej verksamhet på kaféer, 

restauranger i butiker eller entreprenad inom catering 

och centralkök)

10850

Torv, utvinning08920

Torvbriketter, partihandel46720

Torvbriketter, tillverkning19200

Torvbrytning08920

Torvmull, tillverkning20150

Torvmull, torvströ, partihandel46210

Torvströ, tillverkning08920

Torvtjära, tillverkning19100

Totalförsvarets Pliktverk84222

Totalisatorspel92000

Totomatombudsverksamhet, (tar emot och registrerar 

alla förtidsvad på toton)

92000

Tovning av mössor14190

Trafikförsäkringar65120

Trafiklinjemålning42110

Trafikregleringssystem, utformning av på uppdrag71129

Trafiksignaler, installation, uppsättning43210

Trafikskyltar, uppsättning42110

Trafiksäkerhetsförbund94990

Trafikundervisning (bilskolor, trafikskolor), ej för 

yrkesmässig trafik

85530

Trafikundervisning (bilskolor, trafikskolor), för 

yrkesmässig trafik

85324

Trafikundervisning för EU-moped85530

Trafikvaktsverksamhet, vägbyggen, på uppdrag82990

Trafikövervakningsspeglar, partihandel46731

Trafikövervakningsspeglar, tillverkning25999

Trafikövervakningsutrustning, elektrisk, för järnvägar, 

spårvägar, inre vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, 

flygplatser o.d., tillverkning

27900

Trafikövervakningsutrustning, elektrisk, tillverkning27900

Trafikövervakningsutrustning, elektronisk, tillverkning30200

Trafikövervakningsutrustning, mekanisk och 

elektromekanisk, för järnvägar, spårvägar, inre 

vattenvägar, vägar, parkeringsplatser, flygplatser o.d., 

tillverkning

30200

Trafikövervakningsutrustning, mekanisk, tillverkning30200

Trailer, släpfordon till lastbil, tillverkning29200

Traktorarbeten, markarbeten på uppdrag inom bygg 

och anläggning

43120

Traktorarbeten, uppdrag, jordbruk01610

Traktorer till jordbruk och skogsbruk, utan förare, 

uthyrning

77310

Traktorer, bandtraktorer, (ej med påhängsvagnar), 

tillverkning

28920

Traktorer, ej bandtraktorer, ej med påhängsvagn, 

egentillverkade, reparation

28300

Traktorer, ej bandtraktorer, ej med påhängsvagn, 

tillverkning

28300

Traktorer, ej bandtraktorer, partihandel46610

Traktorer, ej egentillverkade, reparation33120

Traktorer, till bygg och anläggning, utan förare, 

uthyrning och leasing

77320

Traktorer, utan förare, uthyrning och leasing (ej till 

bygg och anläggning eller jordbruk och skogsbruk)

77390

Traktorkarosserier, partihandel (ej till bandtraktorer)46610

Traktorkarosserier, tillverkning29200

Traktorkörningar, markarbeten på uppdrag inom bygg 

och anläggning

43120

Traktorkörningar, skogstransporter, timmertransporter 

till uppsamlingsplats

02409

Traktorkörningar, uppdrag till företag inom växtodling, 

(jordbruk)

01610

Traktorkörningar, vägrenhållning81290

Trallor, tillverkning30990

Trampbilar, partihandel46499

Trampbilar, tillverkning32400

Transformatorer för bågsvetsning, tillverkning27110

Transformatorer i understationer för distribution av 

elkraft, tillverkning

27110

Transformatorer, elektriska, egentillverkade, 

installation

27110

Transformatorer, elektriska, egentillverkade, reparation27110

Transformatorer, elektriska, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Transformatorer, elektriska, ej egentillverkade, 

reparation

33140

Transformatorer, elektriska, tillverkning27110

Transformatorer, partihandel46699

Transfusionsapparater, tillverkning32501

Transistorer, partihandel46521

Transistorer, tillverkning26110

Transkribering, på uppdrag82990

Transmissionsaxlar, tillverkning28150

Transport av jordmassor inom ett byggområde med 

t.ex. en dumper

43120

Transport, i rörsystem av gas (över långa avstånd)49500

Transport, timmer i vattenled eller flottningsränna02409

Transportband, gummi, reparation, service av 

egentillverkade

22190

Transportband, gummi, reparation, service av ej 

egentillverkade

33190

Transportband, gummi, tillverkning22190

Transportband, partihandel46699

Transportband, plast, tillverkning22290

Transportband, textilmaterial, tillverkning13960

Transportbehållare, partihandel46762

Transportcyklar, trehjuliga, utan motor, (ej barncyklar), 

tillverkning

30920

Transporter av förorenad jord som tagits bort av tredje 

man

49410

Transporter på vägar inom gruvområde eller 

industriområde (på uppdrag)

49410

Transportförmedling, på uppdrag52290

Transportlogistik52290

Transportremmar, textil, partihandel46761

Transportremmar, textil, tillverkning13960

Transporttjänster för personer med 

funktionsnedsättning

49320

Transporttjänster, budtransporter små paket och brev53202

Transporttjänster, taxi49320
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Transporttjänster, åkeriverksamhet (ej distribution av 

vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och 

avfall)

49410

Transporttjänster, åkeriverksamhet, distribution av 

ytvatten

36002

Transporttjänster, åkeriverksamhet, insamling av farligt 

avfall och sopor

38120

Transporttjänster, åkeriverksamhet, insamling av icke 

farligt avfall och sopor

38110

Transportörer, för arbete ovan jord, tillverkning28220

Transportörer, för arbete under jord, tillverkning28920

Transportörer, partihandel46699

Trappor, partihandel46731

Trappor, stål, tillverkning25120

Trappor, trätrappor, tillverkning16239

Trassel, partihandel46761

Trassel, tillverkning13990

Travbaneverksamhet93114

Travhästar, träning och tävling93191

Travhästägareföreningar93191

Travklubbar93191

Travkonsortium (flera äger en travhäst)93191

Travstall93191

Travsulkies, partihandel46699

Travsulkies, reparation33170

Travsulkies, tillverkning30990

Travsällskap, drift av travbanor93114

Travsällskap, ej drift av travbanor93191

Travtränarföreningar93191

Travträning93191

Travtävlingsverksamhet (ej drift av travbanor)93191

Travverksamhet93191

Treasury företag64920

Treetex, partihandel46731

Treetex, tillverkning16210

Trehjulingar, barncyklar, partihandel46499

Trehjulingar, cyklar, tillverkning32400

Triammoniumfosfater, tillverkning20130

Trikåvaror, partihandel46410

Trikåväv, tillverkning13910

Trimning, hundar och katter, ej i samband med 

uppfödning

96090

Trimning, hundar, katter, i samband med uppfödning01492

Trimning, katter, ej i samband med uppfödning96090

Trolleriartiklar, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Trolleriartiklar, partihandel46499

Trolleriartiklar, provisionshandel till företag46180

Trolleriartiklar, tillverkning32990

Trolleriverksamhet90010

Trolling, nöjesfisketurer93199

Trosor, tillverkning14140

Trossamfund94910

Trottoarplattor, keramiska, ej eldfasta, tillverkning23310

Trottoarsten, partihandel46731

Trottoarsten, tillverkning23701

Trubadur90010

Truckar (ej dragtruckar), egentillverkade, reparation 

och service

28220

Truckar (ej dragtruckar), ej egentillverkade, reparation 

och service (ej i samband med uthyrning)

33120

Truckar med lyftanordningar eller annan 

hanteringsutrustning, tillverkning

28220

Truckar, ej egentillverkade, reparation (ej i samband 

med uthyrning av truckar)

33120

Truckar, partihandel46699

Truckar,(ej dragtruckar), egentillverkade, reparation28220

Truckförartjänster inom hamngodshantering52241

Truckförartjänster inom magasinering och 

lagerverksamhet

52100

Truckförartjänster som stödtjänst till lufttransport52230

Trucktransporter på vägbygge49410

Truckutbildning, till företag85594

Truckutbildning, till privatpersoner85324

Trumling, metallvaror, på uppdrag (ej av fartyg eller 

begagnade bilar)

25610

Tryckalster, ej tidningar och tidskrifter, tryckning18122

Tryckcylindrar, tillverkning18130

Tryckeriverksamhet, böcker, bilder, brevkort, frimärken, 

blanketter, dekaler, noter, kartor m.m.

18122

Tryckeriverksamhet, tryckning av dagstidningar18110

Tryckeriverksamhet, tryckning av tidskrifter (som 

utkommer mindre än fyra gånger i veckan)

18121

Tryckformar, partihandel46699

Tryckformar, tillverkning18130

Tryckfärg, partihandel46750

Tryckfärger, tillverkning20300

Tryckknappar, tillverkning32990

Tryckluftsmotorer, tillverkning28120

Tryckluftsmätare, tillverkning26510

Tryckluftsutrustning, egentillverkad, installation28120

Tryckluftsutrustning, egentillverkad, reparation28120

Tryckluftsutrustning, ej egentillverkad, installation, ej i 

samband med handel

33200

Tryckluftsutrustning, ej egentillverkad, reparation33120

Tryckluftsutrustning, partihandel46699

Tryckluftsutrustning, tillverkning28120

Tryckmaskiner, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Tryckmaskiner, ej egentillverkade, reparation33120

Tryckmaskiner, ej för textiltryck, egentillverkade, 

installation

28990

Tryckmaskiner, ej för textiltryck, egentillverkade, 

reparation

28990

Tryckmaskiner, ej för textiltryck, tillverkning28990

Tryckmaskiner, för textiltryck, egentillverkade, 

installation

28940

Tryckmaskiner, för textiltryck, egentillverkade, 

reparation

28940

Tryckmaskiner, för textiltryck, tillverkning28940

Tryckmaskiner, partihandel46699

Tryckning av andra tidskrifter som utkommer minst 

fyra gånger i veckan

18110

Tryckning av bilderböcker, ritböcker och målarböcker 

för barn

18122



SNI2007 Uppslagstext sid 169UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Tryckning av streckkoder82990

Tryckning direkt på plastvaror, glasvaror, metallvaror, 

trävaror och keramikvaror, ej egentillverkade, ej 

"medan du väntar service"

18122

Tryckning på egentillverkade etiketter18122

Tryckning på egentillverkade hushållsartiklar och 

hygienartiklar av papper

18122

Tryckning på ej egentillverkade kläder, t.ex., t-tröjor 

och t-shirts

18122

Tryckning på väv, ej av egentillverkad18122

Tryckning, böcker och övriga trycksaker (ej tidningar 

och tidskrifter)

18122

Tryckning, screentryck (ej tidningar och tidskrifter)18122

Tryckoriginal, framställning18130

Tryckpapper, i rullar/ark, ej tidningspapper eller 

journalpapper, tillverkning

17122

Tryckpapper, partihandel46769

Tryckplåtar, tillverkning18130

Tryckpressar, ej för textiltryck, tillverkning28990

Tryckpressar, för textiltryck, tillverkning28940

Tryckpressar, partihandel46699

Tryckregulatorer, tillverkning26510

Trycksaker, partihandel46499

Trycksaker, tryckning (ej tidningar och tidskrifter)18122

Trycksaksproduktion (ej tidningar och tidskrifter)18122

Trycksvärta, partihandel46750

Tryckta kretsar, tillverkning26110

Trycktyper, partihandel46699

Trycktyper, tillverkning18130

Tryckvalsar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Tryckvalsar, ej för textiltryck, egentillverkade, 

installation

28990

Tryckvalsar, ej för textiltryck, tillverkning28990

Tryckvalsar, för textiltryck, egentillverkade, installation28940

Tryckvalsar, för textiltryck, tillverkning28940

Tryckvalsar, partihandel46699

Tryffel, partihandel46310

Tryffelodling01135

Trygghetsfonder64309

Tråd av rostfritt stål, i ringar eller på spolar, tillverkning24340

Tråd för lindning av spolar, för elektriskt bruk, 

tillverkning

27320

Tråd och nät, butikshandel47522

Tråd, aluminiumtråd, framställning24420

Tråd, bly, zink, tenn, framställning24430

Tråd, dragen, järntråd och ståltråd, tillverkning24340

Tråd, gummi, textilöverdragna, tillverkning13960

Tråd, isolerad för elöverföring, tillverkning27320

Tråd, koppartråd, framställning24440

Tråd, kromtråd, framställning24450

Tråd, mangantråd, framställning24450

Tråd, metall, tillverkning25930

Tråd, nickeltråd, framställning24450

Tråd, plasthalvfabrikat, tillverkning22210

Tråd, textil, tillverkning13100

Tråd, ädla metaller, framställning24410

Trådgarnsvävnad, tillverkning13990

Trådrullar, trätrådrullar, tillverkning16292

Trådvaror, partihandel46741

Trålfiske (i saltvatten)03111

Träavfall, partihandel46773

Träbaljor, partihandel46499

Träbaljor, tillverkning16240

Träbearbetningsmaskiner, ej motordrivna handverktyg, 

tillverkning

28490

Träbearbetningsmaskiner, partihandel46620

Träbränsle som briketter och pelletar, tillverkning16291

Träda01199

Trädbeskärning i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Trädbeskärning till företag inom växtodling, på uppdrag01610

Trädfällning i trädgårdar, parker o.l., på uppdrag81300

Trädfällning, skogsavverkning02200

Trädgårdsanläggning81300

Trädgårdsarbeten i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Trädgårdsarbeten, skötsel, på uppdrag till företag inom 

växtodling

01610

Trädgårdsarkitektverksamhet, ej stadsplanering eller 

landskapsplanering

81300

Trädgårdsarkitektverksamhet, stadsplanering eller 

landskapsplanering

71110

Trädgårdsbesprutning i parker, privata trädgårdar o.l., 

på uppdrag

81300

Trädgårdsbesprutning på uppdrag till företag inom 

växtodling

01610

Trädgårdsdesign, (trädgårdsformgivning, planering och 

ritning av trädgårdar), ej stadsplanering eller 

landskapsplanering

81300

Trädgårdsdesign, stadsplanering och 

landskapsplanering

71110

Trädgårdsfigurer, sten, butikshandel47789

Trädgårdsfigurer, sten, tillverkning23709

Trädgårdsfröer, partihandel46210

Trädgårdsfrön, butikshandel47761

Trädgårdsjord med torv som huvudsaklig beståndsdel, 

tillverkning

20150

Trädgårdsjordblandningar av naturlig jord, sand, lera 

och mineral, tillverkning

20150

Trädgårdskaféer56100

Trädgårdsmaskiner som t.ex. gräsklippare, reparation 

(ej egentillverkade)

95220

Trädgårdsmaskiner som t.ex. trädgårdstraktorer, 

reparation av ej egentillverkade

33120

Trädgårdsmaskiner, tillverkning28300

Trädgårdsmöbler, butikshandel47591

Trädgårdsmöbler, tillverkning31090

Trädgårdsplattor, betong, tillverkning23610

Trädgårdsplattor, sten, tillverkning23701

Trädgårdsredskap och trädgårdsverktyg, butikshandel47522

Trädgårdsredskap och trädgårdsverktyg, partihandel46741

Trädgårdsskötsel i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Trädgårdsskötsel, på uppdrag till företag inom 

växtodling

01610
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Trädgårdssten, partihandel46731

Trädgårdssten, tillverkning23709

Trädgårdstjänster i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Trädgårdstjänster på uppdrag till företag inom 

växtodling

01610

Trädgårdstraktorer, butikshandel47522

Trädgårdstraktorer, egentillverkade, reparation28300

Trädgårdstraktorer, ej egentillverkade, reparation33120

Trädgårdstraktorer, partihandel46610

Trädgårdstraktorer, tillverkning28300

Trädgårdstrimmers, reparation95220

Trädklippning, i parker, privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Träfiberskivor, lackering, fernissning, förgyllning, 

målning, sprutmålning, i samband med tillverkning av 

träfiberskivor

16210

Träfiberskivor, partihandel46731

Träfiberskivor, tillverkning16210

Träförpackningar, egentillverkade, reparation och 

underhåll

16240

Träförpackningar, ej egentillverkade, reparation och 

underhåll

33190

Träförpackningar, ej för hushållsbruk, partihandel46762

Träförpackningar, tillverkning16240

Träförädling, hyvling av trä16102

Träförädling, impregnering eller kemisk behandling av 

trä med konserveringsmedel eller andra ämnen

16103

Träförädling, klyvning, barkning eller flisning av virke, 

på sågverk

16101

Träförädling, tillverkning av dörrar av trä16232

Träförädling, tillverkning av faner och träbaserade skivor16210

Träförädling, tillverkning av fönster av trä16233

Träförädling, tillverkning av pellettar, briketter och 

loggs, gjorda av pressat trä, för energiändamål

16291

Träförädling, tillverkning av sammansatta parkettgolv16220

Träförädling, tillverkning av träull, trämjöl, spån16101

Träförädling, träförpackningstillverkning16240

Trägolv, faner, tillverkning16239

Trägolv, laminat, tillverkning16210

Trägolv, läggning av43330

Trägolv, parkett, icke sammansatta stavar, tillverkning16102

Trähus, färdigmonterade, partihandel46731

Trähus, monteringsfärdiga, detaljhandel (ej 

internethandel eller provisionshandel)

47999

Trähus, monteringsfärdiga, egentillverkade, 

inmontering och installation

16231

Trähus, monteringsfärdiga, partihandel46731

Trähus, monteringsfärdiga, tillverkning16231

Trähus, monteringsfärdiga, uppförande på 

byggnadsplats av tillverkaren

16231

Trähus, monteringsfärdiga, uppförande på 

byggnadsplats, ej av tillverkaren

41200

Trähus, provisionshandel till företag46130

Trähus, uppförande av, ej utförd av tillverkaren41200

Trähyllor, för fast montering i kök, tillverkning31022

Trähyllor, för vardagsrum, sovrum och badrum, 

tillverkning

31090

Trähyllor, träskåp, ej fast monterade för kontor, butiker 

och verkstäder, tillverkning

31011

Trähyllor, träskåp, ej fast monterade, för kök, 

tillverkning

31021

Trähyllor, träskåp, för hemmet, partihandel46470

Trähyllor/träskåp, fast monterade för kontor, butiker 

och verkstäder, tillverkning

31012

Träimpregnering16103

Träkol, partihandel46710

Träkol, tillverkning20140

Träkolsframställning20140

Trämjöl, partihandel46731

Trämjöl, tillverkning16101

Tränare, instruktör och coach inom idrott85510

Träning av jakthundar93199

Träning av och tävling med hästar93191

Träning i mindfulness96040

Träningskläder av trikå, butikshandel47641

Träningslägenhet för vuxna87902

Träningslägenheter för flyktingbarn, drift av87901

Träningsmaskiner och redskap, för kroppsövningar, 

gymnastik eller idrott, uthyrning till hushåll

77210

Träningsmaskiner och träningsredskap, för 

kroppsövningar, gymnastik eller idrott, partihandel

46491

Träningsmaskiner och träningsredskap, för 

kroppsövningar, gymnastik eller idrott, till företag

46180

Träningsmaskiner och träningsredskap, för 

kroppsövningar, gymnastik eller idrott, tillverkning

32300

Träningsoveraller, tillverkning14190

Träningsskor, sportskor eller idrottsskor; tennisskor, 

basketbollskor, gymnastikskor,  o.d., med yttersulor 

av gummi eller plast och överdelar av textilmaterial, 

partihandel

46420

Träoljor, butikshandel47523

Träoljor, partihandel46731

Träoljor, tillverkning20300

Träskaft till käppar, tillverkning16292

Träskobottnar, partihandel46499

Träskobottnar, tillverkning16292

Träskor med ovanläder, partihandel46420

Träskor med ovanläder, tillverkning15200

Träskor, med ovanläder, butikshandel47721

Träskåp, köksinredning för fast montering, tillverkning31022

Träslöjdsartiklar, hantverk, tillverkning16292

Träslöjdsartiklar, partihandel46499

Träsprit, partihandel46750

Träsprit, tillverkning20140

Trätjära, partihandel46750

Träull, partihandel46731

Träull, tillverkning16101

Träullsplattor, agglomerade, tillverkning16210

Träullsplattor, cement, partihandel46731

Trävaror, (sågade och hyvlade), butikshandel för 

yrkesmässig användning

46731

Trävaror, (sågade och hyvlade), butikshandel till 

hushåll och privatpersoner

47521

Trävaror, (sågade och hyvlade), partihandel (även 

internethandel till företag)

46731
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Trävaror, arsenikimpregnering av16103

Tröjor, trikå, tillverkning14390

Trösklar, metall, tillverkning25120

Tröskning, sortering, torkning av spannmål, på uppdrag01630

Tröskning, sortering, torkning av växter på uppdrag01630

Tröskverk, tillverkning28300

T-tröjor, t-shirts för kvinnor och flickor, tillverkning14140

T-tröjor, t-shirts, för män och pojkar, tillverkning14140

T-tröjor, t-shirts, partihandel46420

Tuber, förpackningstuber, lättmetall, tillverkning25920

Tuggtobak, butikshandel47260

Tuggtobak, partihandel46350

Tuggtobak, tillverkning12000

Tuggummi, partihandel46360

Tuggummi, tillverkning (ej nikotintuggummi)10821

Tullverket84113

Tumlare, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Tumstockar, metall, tillverkning25999

Tumstockar, plasttumstockar, tillverkning22290

Tumstockar, trä, tillverkning16292

Tunnbinderiarbeten trä16240

Tunnbröd, hårt, tillverkning10721

Tunnbröd, mjukt, tillverkning10710

Tunnbröd, partihandel46360

Tunnelbanetrafik49319

Tunnelbanor, spåren, anläggning av42120

Tunnelbanor, tunneln, uppförande av42130

Tunnelbyggande42130

Tunneldrivningsmaskiner, tillverkning28920

Tunnlar, avgiftsbelagda, drift av52219

Tunnor, partihandel46762

Tunnor, trä, egentillverkade, reparation och underhåll16240

Tunnor, trä, ej egentillverkade, reparation och underhåll33190

Tunnor, trä, tillverkning16240

Tunnstavsämnen, tillverkning16101

Turbiner till vindkraftverk, egentillverkade, installation28110

Turbiner till vindkraftverk, egentillverkade, reparation28110

Turbiner till vindkraftverk, ej egentillverkade, installation33200

Turbiner till vindkraftverk, ej egentillverkade, reparation33120

Turbiner till vindkraftverk, tillverkning28110

Turbiner, egentillverkade, reparation28110

Turbiner, ej egentillverkade, reparation (ej till 

vindkraftverk)

33120

Turbiner, partihandel46699

Turbiner, uthyrning77390

Turbingeneratorer, tillverkning28110

Turbinoljor, partihandel46710

Turbinoljor, provisionshandel till företag46120

Turbinoljor, tillverkning19200

Turbojetmotorer, delar till, tillverkning30300

Turbojetmotorer, tillverkning30300

Turbopropmotorer, delar till, tillverkning30300

Turbopropmotorer, tillverkning30300

Turism, guidning79900

Turism, hotellverksamhet med restaurang55101

Turism, hotellverksamhet utan restaurang55103

Turism, turistbyråverksamhet79900

Turism, uthyrning av stugor55202

Turism, vandrarhemverksamhet55201

Turistbussverksamhet49390

Turistbyråer79900

Turistföreningar94990

Turistguideverksamhet79900

Turistguidning79900

Turistguidningstjänster av byråer och självständiga 

guider

79900

Turistinformation79900

Turistområde, marknadsföring av73119

Turkiska bad96040

Turridning93290

Tusch, partihandel46492

Tusch, tillverkning20590

Tuschpennor, tillverkning32990

TV skärmar, tillverkning26400

TV-apparater, butikshandel47430

Tv-apparater, demontering, isärtagning av andra 

material än metall, för direktandvändning, partihandel

46773

Tv-apparater, demontering, isärtagning av metallvaror 

för direktandvändning, partihandel

46772

TV-apparater, installation, reparation och service, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95210

TV-apparater, partihandel46432

TV-apparater, tillverkning26400

TV-apparater, uthyrning till hushåll77290

TV-inspelningsutrustning, rörlig, uthyrning77390

Tvistemål, prövning av i domstol eller nämnd84232

TV-kameror och TV-sändare, tillverkning26300

TV-mottagare, butikshandel47430

TV-mottagare, hushålls, reparation och service, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95210

TV-mottagare, partihandel46432

TV-mottagare, tillverkning26400

TVproduktion av direktsända TV program60200

TVproduktion av inspelade program59110

TV-produktion i direktsändning60200

TV-program, produktion av direktsända program60200

TV-program, produktion av ej direktsända program, 

(t.ex. dokumentärer, serier m.m.)

59110

TV-shopping47911

TV-spel, nya, begagnade, köp och butiksförsäljning47410

TV-spel, partihandel46510

Tv-spel, postorderhandel, till hushåll och privatpersoner47914

TV-utrustning, kommersiellt bruk, uthyrning77390

Tvål, ej för personligt bruk, partihandel46440

Tvål, för personligt bruk, butikshandel47750

Tvål, för rengöring av annat än kroppen, (ej kosmetisk 

tvål), tillverkning

20410

Tvål, för rengöring av kroppen, (kosmetisk tvål), 

tillverkning

20420

Tvålar, för personligt bruk, partihandel46450

Tvåltvättmedel, butikshandel47789

Tvätt, inlämningsställen och utlämningsställen för 

kemtvätt (företaget tvättar ej själva)

96090

Tvätteriverksamhet, konsumenttvätt96012

Tvättinrättningar, konsumenttvätt96012

Tvättklämmor, partihandel46499
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Tvättklämmor, plasttvättklämmor, tillverkning22290

Tvättklämmor, trä, tillverkning16292

Tvättmaskiner i tvättstugor och hushåll, installation, 

reparation, service, ej i samband med handel, ej 

egentillverkade

95220

Tvättmaskiner, butikshandel47540

Tvättmaskiner, ej hushålls, partihandel46699

Tvättmaskiner, hushålls, partihandel46431

Tvättmaskiner, hushålls, tillverkning27510

Tvättmaskiner, industri, (ej för mineraler), ej 

egentillverkade, reparation

33120

Tvättmaskiner, industri, för mineraler, installation av 

egentillverkade

28920

Tvättmaskiner, industri, för mineraler, tillverkning28920

Tvättmaskiner, industri, installation av ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

33200

Tvättmaskiner, industri, tvätterier, (ej för mineraler), 

egentillverkade, installation ej i samband med handel

28940

Tvättmaskiner, industri, tvätterier, (ej för mineraler), 

egentillverkade, reparation

28940

Tvättmaskiner, industri, tvätterier, (ej för mineraler), 

tillverkning

28940

Tvättmedel, butikshandel47789

Tvättmedel, partihandel46440

Tvättmedel, tillverkning20410

Tvättning, båtar, utvändig81290

Tvättning, fartyg, utvändig81290

Tvättning, flygplan, utvändig81290

Tvättning, möbler, hos företag och institutioner96011

Tvättning, möbler, hos hushåll och privatpersoner96012

Tvättomater, drift av96012

Tvättpåsar, textil, tillverkning13922

Tvättställ, keramiska, tillverkning23420

Tvättställ, metall, tillverkning (även av rostfritt stål)25991

Tvättställ, partihandel46731

Tvättställ, plast, tillverkning22230

Tvättsvamp, butikshandel47789

Tvättsvamp, ej naturlig, tillverkning22290

Tvättsvamp, för hushållsbruk, partihandel46499

Tygblommor, butikshandel47789

Tygblöjor, tillverkning13990

Tyger, butikshandel47510

Tyger, partihandel46410

Tyger, rullning på uppdrag82990

Tygtryckning, på ej egentillverkat tyg18122

Tyll, partihandel46410

Tyll, tillverkning13990

Tyngdlyftare, professionella idrottsmän93199

Tyngdlyftningsklubbar93120

Typgjutmaskiner, egentillverkade, installation28990

Typgjutmaskiner, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Typgjutmaskiner, partihandel46699

Typgjutmaskiner, tillverkning28990

Typgodkännande av fartyg, flygplan, motorfordon, 

tryckbehållare, kärnkraftverk etc.

71200

Typsättning18130

Typsättningsmaskiner, tillverkning28990

Tyristorer, tillverkning26110

Tåg, lok och vagnar (ej leksakståg), tillverkning30200

Tågvirke, partihandel46410

Tågvirke, reparation av egentillverkat13940

Tågvirke, reparation av ej egentillverkat33190

Tågvirke, tillverkning13940

Tårtor, butikshandel47241

Tårtor, partihandel46360

Tårtor, tillverkning10710

Tårtspadar av plast, tillverkning22290

Tårtspadar, oädel metall tillverkning25710

Tårtspadar, salladsbestick, ädel metall, tillverkning32120

Täckdikning43120

Täcken, (sängkläder), butikshandel47510

Täcken, (sängtäcken), partihandel46410

Täcken, sängkläder, tillverkning13922

Täljsten, brytning08990

Tält, butikshandel47641

Tält, partihandel46491

Tält, reparation95290

Tält, tillverkning13922

Tält, uthyrning till företag77290

Tändare, partihandel46499

Tändare, tillverkning32990

Tändbriketter, o.l. av trä, tillverkning16291

Tändhattar, partihandel46750

Tändhattar, tillverkning20510

Tändmedel, tillverkning20510

Tändningsutrustning, förbränningsmotorer, tillverkning29310

Tändstickor, partihandel46499

Tändstickor, tillverkning20510

Tändstift och tändspolar, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Tändstift, till motorcyklar, mopeder och skotrar med 

hjul, partihandel

45400

Tändstift, tändspolar, tillverkning29310

Tändvätskor, petroleumbaserade, tillverkning19200

Tänger, partihandel46741

Tänger, tillverkning25730

Tätningar av papper, tillverkning17290

Tätningar mekaniska, tillverkning28290

Tätningar till maskiner, partihandel46699

Tätningar, av filt, för dörrar, fönster etc., tillverkning13990

Tätningar, gummitätningar, tillverkning22190

Tätningslister, gummi, partihandel46731

Tätningslister, gummi, tillverkning22190

Tätningsmedel, partihandel46750

Tätningsmedel, tillverkning20300

Tätningsringar av plast till pumpar o.d., partihandel46699

Tätningsringar till maskiner, partihandel46699

Tävlingscyklist, proffs93199

Tävlingsstall, hundar93199

Tävlingsstall, hästar93191

Tömning av myntautomater, på uppdrag82990
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Ugnar, elektriska, till industri och laboratorier, 

tillverkning (ej till bagerier)

28210

Ugnar, flis, att anslutas till värmepannor, tillverkning27520

Ugnar, hushålls, ej elektriska, tillverkning27520

Ugnar, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Ugnar, hushålls, partihandel46431

Ugnar, industriugnar, laboratoriugnar, partihandel46699

Ugnar, spån, att anslutas till värmepannor, tillverkning27520

Ugnar, storkök, tillverkning28930

Ugnsmurning43999

Ull, partihandel46210

Ullspinneri13100

Ultradiagnostiska apparater, reparation av 

egentillverkade

26600

Ultradiagnostiska apparater, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Ultradiagnostiska apparater, tillverkning26600

Ultraljudsapparater, partihandel46460

Ultraljudsapparater, tillverkning26600

Ultraljudscanners, partihandel46460

Ultraljudscanners, tillverkning26600

Underarmsstöd, tillverkning13922

Underhåll av anläggningar för överföring via satellit61300

Underhåll och enklare reparationer av rullande material 

som att laga handtag och hyllor, byta ut trasiga 

glödlampor, krokar, hyllor och papperskorgar m.m.

52219

Underhåll och reparation av egentillverkade fartyg30110

Underhåll och reparation av egentillverkade fritidsbåtar30120

Underhåll och reparation av ej egentillverkade fartyg (ej 

reparation av fartygsmotorer)

33150

Underhåll och reparation av ej egentillverkade 

fritidsbåtar, (ej reparation av båtmotorer)

33150

Underhåll och övervakning av flottningsverksamhet02409

Underhåll, reparation och omspolning av 

egentillverkade elmotorer, generatorer och 

transformatorer

27110

Underhåll, reparation och omspolning av ej 

egentillverkade elmotorer, generatorer och 

transformatorer

33140

Underhållsvagnar, servicevagnar och reparatörsvagnar 

för järnväg eller spårväg, tillverkning

30200

Underkjolar, tillverkning14140

Underkläder, av egentillverkad trikå, tillverkning13910

Underkläder, barn, butikshandel47714

Underkläder, damkläder, butikshandel47713

Underkläder, damunderkläder, tillverkning14140

Underkläder, flickunderkläder, tillverkning14140

Underkläder, för herr, dam och barn, blandat, 

butikshandel

47711

Underkläder, herr, butikshandel47712

Underkläder, herrunderkläder, tillverkning14140

Underkläder, partihandel46420

Underkläder, pojkunderkläder, tillverkning14140

Underläggsbrickor, metall, tillverkning25940

Underreden med motorer till motorfordon på 3,5 ton 

eller större, tillverkning

29102

Underreden med motorer till motorfordon under 3,5 ton, 

tillverkning

29101

Underreden till bilar, partihandel och provisionshandel45310

Underreden, rälsfordon, tillverkning30200

Understödsfonder64309

Understödsföreningar65300

Undertaksmontage43320

Undertröjor, damundertröjor, tillverkning14140

Undertröjor, flickundertröjor, tillverkning14140

Undertröjor, herrundertröjor, tillverkning14140

Undertröjor, pojkundertröjor, tillverkning14140

Undervattensfotografering74203

Undervattensundersökningar, uppdrag71129

Undervisning i kortspel85510

Unga Örnar94990

Ungdomsbyrå88991

Ungdomscaféer56100

Ungdomscentrum, sociala insatser för barn och 

ungdomar

88991

Ungdomsenheten88991

Ungdomsförbund ej politiska eller religiösa94990

Ungdomsförbund religiösa94910

Ungdomsförbund, politiska94920

Ungdomsgrupper93290

Ungdomsgårdar93290

Ungdomshem, för barn och ungdomar med 

missbruksproblem

87202

Ungdomshem, för barn och ungdomar med sociala 

problem

87901

Ungdomshotell55103

Ungdomshus93290

Ungdomskontor88991

Ungdomslag88991

Ungdomsmottagning, med läkare, ej på sjukhus86212

Ungkarlshotell55103

Uniformer, partihandel46420

Uniformer, tillverkning14120

Universitetssjukhus, specialiserad sluten somatisk 

(kropps) sjukvård

86102

Universitetsutbildning85420

Upparbetning av kärnbränsle20130

Uppblåsbara båtar och flottar, för rekreationsändamål, 

tillverkning

30120

Uppblåsbara flottar ej för rekreationsändamål, 

tillverkning

30110

Uppblåsbara livvästar av gummi, tillverkning32990

Uppdrivning, trädplantor för skogsplantering02109

Uppfinnare, innovation dvs. tillämpandet av fysikens 

lagar och tekniska principer vid utformning av 

maskiner, materiel, instrument, anläggningar, 

processer och system

71122

Uppfinnare, innovation, dvs. skapa och utveckla design 

och specifikationer som optimerar användning, värde 

och utseende hos produkter, samt avgör produktens 

material, mekanism, form, färg och ytfinish, med 

hänsyn tagen till mänskliga behov och önskemål

74101

Uppfödning av kameler, dromedarer, alpackor och 

lamadjur

01440

Uppfödning av kycklingar för slakt01472

Uppfödning av nötkreatur av mjölkras01410
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Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra 

nötkreatur, blandat, mest av andra nötkreatur än av 

mjölkras

01420

Uppfödning av, nötkreatur av mjölkras och andra 

nötkreatur, blandat, mest av mjölkras

01410

Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för ej 

äggproduktion

01472

Uppfödning, av fjäderfä, blandat, mest för 

äggproduktion (för försäljning)

01471

Uppfödning, försöksdjur för forskningsändamål01499

Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest 

slaktsvin

01462

Uppfödning, smågrisar och slaktsvin, blandat, mest 

smågrisar

01461

Uppförande av borrtorn (borriggar) på platsen09100

Uppförande av egentillverkade byggnadselement av 

metall

25120

Uppförande av egentillverkade metallstommar, t.ex. 

stålbroar och kraftledningsstolpar

25110

Uppförande av ej egentillverkade balkonger43999

Uppförande av ej egentillverkade delar till stålbroar43999

Uppförande av kakelugnar, öppna spisar o.d.43999

Uppförande, ombyggnad, reparation av bostadshus, 

butiksbyggnader, förvaltningsbyggnader, 

industribyggnader, kontorsbyggnader och andra 

husbyggnader

41200

Upphuggning och skrotning, fartyg38319

Upplevelseverksamhet, drakflygning93199

Upplevelseverksamhet, dryckesprovning93290

Upplevelseverksamhet, fallskärmshoppning93199

Upplevelseverksamhet, fiskeguidning, fiskeäventyr93199

Upplevelseverksamhet, forsränning93199

Upplevelseverksamhet, hundspannsäventyr93199

Upplevelseverksamhet, ljudshower och ljusshower93290

Upplevelseverksamhet, nöjesjaktarrangemang93199

Upplevelseverksamhet, paintball93290

Upplevelseverksamhet, ridläger93290

Upplevelseverksamhet, skotersafari93199

Upplevelseverksamhet, trolling93199

Upplevelseverksamhet, åka hundsläde93290

Upplockning av varor i butiker, på uppdrag82990

Upplåta rätt att reproducera, distribuera eller införliva 

böcker

58110

Uppmätning av ackord, uppdrag70220

Uppslagsböcker, utgivning58110

Uppstoppade djur, partihandel46499

Uppstoppning av djur32990

Uppsättning av ej egentillverkade gärdsgårdar, staket, 

räcken och stängsel

43290

Uppsättning av utrustning som t.ex. audiovisuell 

utrustning på mässor och kongresser

82300

Upptagning och förvaring av fartyg52220

Upptagning, rening och distribution av dricksvatten från 

grundvatten

36001

Upptagning, rening och distribution av dricksvatten från 

ytvatten

36002

Uppvärmningskanaler, i byggnader rengöring81222

Ur, butikshandel47771

Ur, partihandel46480

Ur, provisionshandel till företag46180

Ur, reparation95250

Ur, tillverkning26520

Uran, anrikat, tillverkning20130

Uran, malm, utvinning07210

Urarmband, ej metall, tillverkning15120

Urarmband, oädel metall, tillverkning32130

Urarmband, ädla metaller, tillverkning32120

Urdelar som fjädrar, stenar, urtavlor, verkbottnar och 

bryggor, visare, plattor, tillverkning

26520

Urfoder, partihandel46762

Urfoder, tillverkning26520

Urglas, tillverkning23190

Urmakare, (reparation)95250

Urmakare, butikshandel47771

Urnor för begravningsändamåil av bark eller träfibrer, 

tillverkning

16292

Urnor för begravningsändamål av cement, betong, 

konstgjord sten och gips, tillverkning

23690

Urnor för begravningsändamål av glas, tillverkning23130

Urnor för begravningsändamål av keramiskt material, 

tillverkning

23410

Urnor för begravningsändamål av oädel metall, 

tillverkning

25999

Urnor för begravningsändamål av plast, tillverkning22290

Urnor för begravningsändamål av torv tillverkning23999

Urnor för begravningsändamål av ädel metall, 

tillverkning

32120

Urnor för begravningsändamål, partihandel46499

Urologisk vård på sjukhus86102

Urverk, partihandel46480

Urverk, tillverkning26520

USB-minnen och andra produkter för datalagring, 

butikshandel

47410

USB-minnen och andra produkter för datalagring, 

partihandel

46510

Utarrendering, jordbruksfastighet68203

Utarrendering, skogsbruksfastighet68203

Utbildning för obligatoriskt förarbevis för skotrar85530

Utbildning i bildskolor, kommunala på grundskolenivå 

och gymnasieskolenivå

85521

Utbildning i bilskolor ej för yrkesmässig trafik85530

Utbildning i bilskolor för yrkesmässig trafik85324

Utbildning i dansskolor, (ej kommunala eller statliga)85522

Utbildning i dansskolor, kommunala på grundskolenivå 

och gymnasieskolenivå

85521

Utbildning i dramaskolor, kommunala på 

grundskolenivå och gymnasieskolenivå

85521

Utbildning i kulturskolor, kommunala, på 

grundskolenivå och gymnasieskolenivå

85521

Utbildning i musikskolor, kommunala85521

Utbildning i samband med biståndsarbete i 

utvecklingsländer

84210

Utbildning i teaterskolor, kommunala, på 

grundskolenivå och gymnasieskolenivå

85521

Utbildning i trafikskolor ej för yrkesmässig trafik85530

Utbildning i trafikskolor för yrkesmässig trafik85324
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Utbildning till yrkesskeppare85324

Utbildning vid gymnasieskola, yrkesutbildning (ej 

gymnasiesärskola)

85321

Utbildning vid gymnasieskolans studieförberedande 

linjer

85311

Utbildning, folkhögskola85592

Utbildning, grundskola, (ej särskola)85201

Utbildning, gymnasial, gymnasieskolans 

studieförberedande linjer

85311

Utbildning, högskoleundervisning, av marknadsförare, 

säljchefer etc.

85420

Utbildning, högskoleutbildning, i arbetsledning och 

rationalisering

85420

Utbildning, personalutbildning85594

Utbildning, studieförbund85593

Utbildning, vid universitet och högskola, administrativa 

yrken

85420

Utbildning, vid universitet och högskola, ekonomiska 

yrken

85420

Utbildning, vid universitet och högskola, 

informationsyrken

85420

Utbildning, vid universitet och högskola, kulturyrken85420

Utbildning, vid universitet och högskola, sociala yrken85420

Utbildning, vid universitet och högskola, tekniska yrken85420

Utbildning, vid universitet och högskola, 

undervisningsyrken

85420

Utbildning, vid universitet och högskola, vårdyrken85420

Utbildningar, förmedling och försäljning, på uppdrag85600

Utbildningar, marknadsföring av, på uppdrag85600

Utbildningar, utveckling av, på uppdrag85600

Utbildningskonsultverksamhet, förmedling av 

utbildningar

85600

Utbildningskonsultverksamhet, marknadsföring av 

utbildningar

85600

Utbildningskonsultverksamhet, personalutbildning85594

Utbildningskonsultverksamhet, 

personalutvecklingsplanering

85600

Utbildningsprovverksamhet och utvärdering av 

utbildningsprov, på uppdrag

85600

Utbildningsrådgivning på uppdrag85600

Utbildningsservice, ej utbildning85600

Utdikning43120

Utflyktsfartyg, byggande av30110

Utfodringsmaskiner, egentillverkade, montering och 

installation

28990

Utfodringsmaskiner, ej egentillverkade, montering och 

installation, ej i samband med handel

33200

Utfodringsmaskiner, partihandel46699

Utfodringsmaskiner, tillverkning28990

Utformning av planer för krishantering, på uppdrag70220

Utfyllningsmedel, tillverkning20300

Utförsåkning, professionella idrottsmän93199

Utgivning av annonstidningar, färre än fyra gånger i 

veckan, även online

58190

Utgivning av musikböcker och notböcker59200

Utgivning av nedladdningsbara programvaror 

(mjukvaror) för dataspel, datorspel, tv-spel, pc-spel, 

mobilspel etc.

58210

Utgivning av programvaror (mjukvaror) för dataspel 

online

58210

Utgivning av programvaror (mjukvaror), för dataspel58210

Utgivning av programvaror för dataspel, datorspel, 

tv-spel, pc-spel, mobilspel etc.

58210

Utgivning av programvaror för online (ej för dataspel)58290

Utgivning av programvaror, mjukvaror (ej för dataspel)58290

Utgivning online av statistik och annan information som 

ej uppdateras regelbundet

58190

Utgivning online av statistik och annan information som 

uppdateras regelbundet

63120

Utgrävning av forngravar/arkeologiska fynd91030

Uthyrning av entreprenadmaskiner, med förare43991

Uthyrning av fritidsbåtar med besättning för havssjöfart 

och kustsjöfart

50102

Uthyrning av kontorslokaler, ej på uppdrag68203

Uthyrning av ljudanläggningar och ljusanläggningar 

med tekniker

90020

Uthyrning av passagerarfartyg eller båtar utan 

besättning

77340

Uthyrning av personal på långsiktig (minst två år) eller 

permanent basis (enheterna som redovisas här är 

registrerade arbetsgivare)

78300

Uthyrning av sig själv som advokat till advokatbyråer69101

Uthyrning av sig själv som affärsbiträde inom 

butikshandel med ospecificerade livsmedel

47299

Uthyrning av sig själv som anhörigvårdare till person 

med funktionsnedsättning

88102

Uthyrning av sig själv som anhörigvårdare till äldre88101

Uthyrning av sig själv som antikvarie till företag inom 

antikvarieverksamhet

91020

Uthyrning av sig själv som apotekare inom 

provisionshandel till företag med apoteksartiklar, 

näringsidkare utan anställda

46180

Uthyrning av sig själv som apotekare till detaljhandel 

på internet med apoteksartiklar

47919

Uthyrning av sig själv som apotekare/farmaceut inom 

partihandel med apoteksartiklar, näringsidkare utan 

anställda

46460

Uthyrning av sig själv som barbiträde till restauranger56100

Uthyrning av sig själv som bartender till restauranger56100

Uthyrning av sig själv som bildlärare till kommunala 

kulturskolor på grundskolenivå och gymnasieskolenivå

85521

Uthyrning av sig själv som busschaufför till  linjetrafik 

med buss

49311

Uthyrning av sig själv som busschaufför till fjärrtrafik 

med buss

49390

Uthyrning av sig själv som busschaufför till företag med 

busstjänster för speciella tillfällen

49390

Uthyrning av sig själv som diskare till restauranger56100

Uthyrning av sig själv som försäljare inom 

ospecificerad partihandel

46900

Uthyrning av sig själv som försäljare inom 

provisionshandel till företag med ospecificerat 

sortiment, näringsidkare utan anställda

46190

Uthyrning av sig själv som grundskolelärare (ej till 

särskolan)

85201

Uthyrning av sig själv som kock till restauranger56100
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Uthyrning av sig själv som kock, kokerska, 

köksbiträde, serveringspersonal till 

centralköksverksamhet för sjukhus

56292

Uthyrning av sig själv som kock, kokerska, 

köksbiträde, serveringspersonal till 

centralköksverksamhet för skolor, omsorg och 

institutioner

56293

Uthyrning av sig själv som konferensvärdinna till 

anordnare av mässor och konferenser

82300

Uthyrning av sig själv som lastbilsförare till åkerier (ej 

insamling av sopor och avfall)

49410

Uthyrning av sig själv som lokförare till godstrafik på 

järnväg

49200

Uthyrning av sig själv som lokförare till passagerartrafik 

på järnväg

49100

Uthyrning av sig själv som läkare till 

primärvårdsmottagningar

86211

Uthyrning av sig själv som läkare till sjukhus inom 

sluten vård

86102

Uthyrning av sig själv som läkare till sjukhus inom 

öppen vård

86221

Uthyrning av sig själv som läkare till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Uthyrning av sig själv som läkare till vårdcentraler86211

Uthyrning av sig själv som musiklärare för 

privatundervisning

85522

Uthyrning av sig själv som musiklärare till kommunala 

kulturskolor på grundskolenivå och gymnasieskolenivå

85521

Uthyrning av sig själv som optiker till butikshandel med 

glasögon och kontaktlinser

47781

Uthyrning av sig själv som personalchef74900

Uthyrning av sig själv som platschef, ospec74900

Uthyrning av sig själv som programmerare till företag 

som har programmering som verksamhet

62010

Uthyrning av sig själv som präst94910

Uthyrning av sig själv som servitris, servitör till 

restauranger

56100

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till  

äldreboenden

87301

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till boende för 

barn och ungdomar med missbruksproblem

87202

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till boende för 

personer med funktionsnedsättning

87302

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till boende för 

personer med utvecklingsstörning eller psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till boende för 

vuxna med missbruksproblem

87203

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till boende 

med sjuksköterskevård

87100

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till 

primärvårdsmottagningar, vårdcentraler

86211

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till sjukhus 

inom sluten vård

86102

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till sjukhus 

inom öppen vård

86221

Uthyrning av sig själv som sjuksköterska till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Uthyrning av sig själv som städare/lokalvårdare81210

Uthyrning av sig själv som taxichaufför utan egen bil49320

Uthyrning av sig själv som trädgårdsarbetare för 

skötsel av parker, privata trädgårdar o.l.

81300

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till boende för 

barn och ungdomar med missbruksproblem

87202

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till boende för 

personer med funktionsnedsättning

87302

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till boende för 

personer med utvecklingsstörning eller psykisk 

funktionsnedsättning

87201

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till boende för 

vuxna med missbruksproblem

87203

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till 

primärvårdsmottagningar, vårdcentraler

86211

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till sjukhus inom 

sluten vård

86102

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till sjukhus inom 

öppen vård

86221

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Uthyrning av sig själv som vårdbiträde till äldreboenden87301

Uthyrning av sig själv som ögonläkare till sjukhus inom 

sluten vård

86102

Uthyrning av sig själv som ögonläkare till sjukhus inom 

öppen vård

86221

Uthyrning av sig själv som ögonläkare till 

specialistmottagningar, ej på sjukhus

86222

Uthyrning av traktorer till jordbruk och skogsbruk, utan 

förare

77310

Uthyrning av utbildningssalar utrustade med datorer68203

Uthyrning av vattenautomater77290

Uthyrning av vindkraftverk till annat företag som ska 

bedriva generering av el

68202

Uthyrning och leasing järnvägsvagnar77390

Uthyrning och leasing, bussar, utan förare77120

Uthyrning och leasing, campingvagnar77390

Uthyrning och leasing, containrar (ej kontorscontainrar 

eller bostadscontainrar)

77390

Uthyrning och leasing, gaffeltruckar, utan förare77390

Uthyrning och leasing, husbilar77390

Uthyrning och leasing, husvagnar77390

Uthyrning och leasing, lastbilar, (3,5 ton eller större) 

utan förare

77120

Uthyrning och leasing, lastpallar77390

Uthyrning och leasing, motorcyklar77390

Uthyrning och leasing, renhållningsmaskiner, utan 

förare

77390

Uthyrning och leasing, traktorer, (ej till jordbruk och 

skogsbruk) utan förare

77390

Uthyrning och service av vattenkylare77290

Uthyrning och skötsel av akvarier, till företag77290

Uthyrning, affärslokaler, egna, ej uppdrag68203

Uthyrning, anläggningsmaskiner, med förare43991

Uthyrning, anläggningsmaskiner, utan förare77320

Uthyrning, apparater utan skötare, 

produktionsändamål

77390
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Uthyrning, arbetskläder, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Uthyrning, automater med myntinkast77390

Uthyrning, badhytter93290

Uthyrning, bageriindustrimaskiner, utan operatör77390

Uthyrning, baracker, ej mobila, på uppdrag68320

Uthyrning, baracker, i samband med handel46731

Uthyrning, baracker, mobila77390

Uthyrning, biltelefoner till hushåll77390

Uthyrning, bodar, ej mobila, på  uppdrag68320

Uthyrning, bodar, ej mobila, ägda av företaget68203

Uthyrning, bodar, mobila77390

Uthyrning, bordsdukar och servetter, till företag77290

Uthyrning, bordsdukar och servetter, till hushåll77290

Uthyrning, borriggar, utan personal77390

Uthyrning, bostadsbaracker, ej mobila, ägda av 

företaget

68201

Uthyrning, bostadsfastigheter, egna, ej uppdrag68201

Uthyrning, bostadsplattformar09100

Uthyrning, bostäder på uppdrag68320

Uthyrning, bostäder, egna68201

Uthyrning, bostäder, ej uppdrag68201

Uthyrning, bryggplatser, fritidsbåtar68209

Uthyrning, bussar, med förare49390

Uthyrning, bussterminaler, (lokal), ej uppdrag68203

Uthyrning, butiksinredningar77390

Uthyrning, byggnadsmaskiner, med förare43991

Uthyrning, byggnadsmaskiner, utan förare77320

Uthyrning, byggnadsställningar, ej upp eller 

nedmontering

77320

Uthyrning, båtar och fartyg, med besättning, för icke 

reguljär havssjöfart och kustsjöfart, för passagerare

50102

Uthyrning, båtar, ej fritidsbåtar, utan besättning77340

Uthyrning, cd- eller dvd-spelare till hushåll77290

Uthyrning, cd-, dvd- och grammofonskivor, till hushåll77220

Uthyrning, cyklar till hushåll77210

Uthyrning, dataobjekt utan operatör77330

Uthyrning, datorer och kringutrustning, utan operatör77330

Uthyrning, datorprogram (ej för dataspel)58290

Uthyrning, datorspel till hushåll77220

Uthyrning, djur (t.ex. hjordar, höns)77390

Uthyrning, dvd-filmer för hushållsbruk77220

Uthyrning, egna fastigheter, andra än av bostäder och 

industrilokaler

68203

Uthyrning, egna industrifastigheter68202

Uthyrning, entrémattor, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Uthyrning, entreprenadmaskiner, utan förare77320

Uthyrning, fartyg och båtar, med besättning, för icke 

reguljär trafik med gods över inre vattenvägar

50402

Uthyrning, fartyg och båtar, med besättning, för icke 

reguljär trafik med passagerare över inre vattenvägar

50302

Uthyrning, fartyg och båtar, med besättning, för 

reguljär trafik med gods över inre vattenvägar

50401

Uthyrning, fartyg och båtar, med besättning, för 

reguljär trafik med passagerare över inre vattenvägar

50301

Uthyrning, fartyg utan besättning77340

Uthyrning, fastigheter, på uppdrag68320

Uthyrning, festartiklar, till hushåll77290

Uthyrning, flipperspel till företag77390

Uthyrning, flygplan med besättning för godstransporter 

i icke reguljär trafik

51212

Uthyrning, flygplan med besättning för 

passagerartransporter i icke reguljär trafik

51102

Uthyrning, flygplan, utan besättning (ej segelflygplan 

och glidflygplan)

77350

Uthyrning, formsättningsmaterial77320

Uthyrning, fotograferingsautomater med myntinkast77390

Uthyrning, frisörstolar (hyr ut stol på frisersalong)68203

Uthyrning, fritidsbåtar utan besättning till hushåll77210

Uthyrning, fritidsbåtar, med besättning, inre 

vattenvägar (båtuthyrning)

50302

Uthyrning, fritidshus vid semesteranläggningar55202

Uthyrning, förvaringsboxar, på badanläggningar o.d.93290

Uthyrning, förvaringsboxar, till företag77390

Uthyrning, garageplatser, korttidsparkering52219

Uthyrning, glas och porslin till företag77290

Uthyrning, glas och porslin till hushåll77290

Uthyrning, golvmoppar, till hushåll77290

Uthyrning, gravplatser96030

Uthyrning, gruvutrustning och oljefältsutrustning, utan 

operatör

77390

Uthyrning, gräsklippningsmaskiner utan förare77310

Uthyrning, grävmaskiner, med förare43991

Uthyrning, grävmaskiner, utan förare77320

Uthyrning, handdukar i samband med industritvätt eller 

institutionstvätt

96011

Uthyrning, hemmabio, till företag77390

Uthyrning, hus för fritid55202

Uthyrning, hushållsapparater77290

Uthyrning, hushållsartiklar77290

Uthyrning, hängglidare till hushåll77210

Uthyrning, hästar (ej kapplöpningshästar)93290

Uthyrning, högtalare för yrkesmässigt bruk77390

Uthyrning, industrilokaler på uppdrag68320

Uthyrning, industrilokaler, egna68202

Uthyrning, inventarier77290

Uthyrning, jordbruksmaskiner, med förare01610

Uthyrning, jordbruksmaskiner, utan förare77310

Uthyrning, jukeboxar, till företag77390

Uthyrning, kassaskåp77330

Uthyrning, kassettdäck till hushåll77290

Uthyrning, kläder, till hushåll77290

Uthyrning, konst till hushåll77290

Uthyrning, kontorshotell, ej uppdrag68203

Uthyrning, kontorsmaskiner, utan operatör77330

Uthyrning, kontorsmöbler77330

Uthyrning, kopiatorer77330

Uthyrning, kranar till bygg och anläggning, utan förare77320

Uthyrning, kranar, ej till bygg och anläggning, utan 

förare

77390

Uthyrning, kranar, med förare, anläggningsverksamhet43991

Uthyrning, kranar, med förare, byggnadsverksamhet43991

Uthyrning, kranar, mobila, med förare, hamn52241

Uthyrning, kranbilar med förare för godshantering ej i 

hamnar

52249
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Uthyrning, kranbilar med förare för godshantering i 

hamnar

52241

Uthyrning, kranbilar till bygg och anläggning, utan 

förare

77320

Uthyrning, kranbilar, ej till bygg och anläggning, utan 

förare

77390

Uthyrning, kryckor till hushåll77290

Uthyrning, lagerlokaler, ej uppdrag68203

Uthyrning, lastbilar, med förare49410

Uthyrning, lastbilsterminaler, (lokal) ej uppdrag68203

Uthyrning, lekautomater med myntinkast77390

Uthyrning, liftar utan förare, för bygg och anläggning77320

Uthyrning, liftar, med förare43991

Uthyrning, ljudanläggningar, för yrkesmässigt bruk, 

utan tekniker

77390

Uthyrning, ljusanläggningar, för yrkesmässigt bruk, 

utan tekniker

77390

Uthyrning, lokaler, folkets hus68203

Uthyrning, lägenheter, för fritid55202

Uthyrning, mark, ej uppdrag68203

Uthyrning, maskiner, utan förare, för 

produktionsändamål

77390

Uthyrning, mobiltelefoner till hushåll77390

Uthyrning, musikanläggningar, för yrkesmässigt bruk77390

Uthyrning, musikautomater med myntinkast77390

Uthyrning, musikinstrument, för yrkesmässigt bruk77390

Uthyrning, mässmontrar77390

Uthyrning, mätutrustning och kontrollutrustning77390

Uthyrning, möbler till företag (ej kontorsmöbler)77290

Uthyrning, möbler till hushåll77290

Uthyrning, oljeplattformar09100

Uthyrning, parkeringsplatser, långtidsparkering68209

Uthyrning, partytält till företag (tältuthyrning)77290

Uthyrning, partytält till hushåll (tältuthyrning)77290

Uthyrning, personbilar, med förare49320

Uthyrning, personbilar, operationell leasing77110

Uthyrning, personbilar, utan förare77110

Uthyrning, personsökare till hushåll77390

Uthyrning, pistmaskiner, med förare93111

Uthyrning, plasthallar77390

Uthyrning, platser vid husvagnsanläggningar och 

tältanläggningar

55300

Uthyrning, pooler och badtunnor77210

Uthyrning, postbehandlingsmaskiner77330

Uthyrning, presenningar, för yrkesmässigt bruk77390

Uthyrning, privatrum, korttidsuthyrning, ej hotell55202

Uthyrning, radio till hushåll77290

Uthyrning, radioutrustning, kommersiellt bruk77390

Uthyrning, renhållningsmaskiner, med förare81290

Uthyrning, Rent a Tent (partytält) till hushåll77290

Uthyrning, ridsportutrustning till hushåll77210

Uthyrning, rullbräden till hushåll77210

Uthyrning, rullskridskor till hushåll77210

Uthyrning, rum, korttidsuthyrning, ej hotell55202

Uthyrning, rörelse med maskiner och utrustning, utan 

förare

77390

Uthyrning, samlingslokaler, ej uppdrag68203

Uthyrning, schaktmaskiner, med förare43991

Uthyrning, schaktmaskiner, utan förare77320

Uthyrning, sedelautomater77390

Uthyrning, semesterhem, till företagets personal55202

Uthyrning, självlastande eller självlossande släpfordon 

och påhängsvagnar för jordbruksändamål

77310

Uthyrning, skogsbruksmaskiner med förare02409

Uthyrning, skogsbruksmaskiner, utan förare77310

Uthyrning, skogsmaskiner för avverkning, med förare02200

Uthyrning, skyddskläder, i samband med industritvätt 

eller institutionstvätt

96011

Uthyrning, solarier för yrkesmässigt bruk77390

Uthyrning, solarier till hushåll77290

Uthyrning, solstolar93290

Uthyrning, spelautomater med myntinkast77390

Uthyrning, sportutrustningar till hushåll77210

Uthyrning, stugor55202

Uthyrning, teaterdekorer77290

Uthyrning, teaterkostymer (ej till hushåll)77290

Uthyrning, teaterkostymer, för personligt bruk77290

Uthyrning, telefonanläggningar77390

Uthyrning, telekommunikationsutrustning för 

kommersiellt bruk

77390

Uthyrning, telekommunikationsutrustning till hushåll77290

Uthyrning, textilier, till företag, ej på tvättinrättning77290

Uthyrning, textilier, till hushåll, ej på tvättinrättning77290

Uthyrning, toaletter, transportabla81290

Uthyrning, TV inspelningsutrustning, rörlig77390

Uthyrning, TV utrustning, kommersiellt bruk77390

Uthyrning, TV-apparater till hushåll77290

Uthyrning, utställningsmaterial77390

Uthyrning, utställningsmontrar77390

Uthyrning, vakthundar, ej i samband med uppfödning01620

Uthyrning, vakthundar, i samband med uppfödning01492

Uthyrning, varvsplatser, fritidsbåtar68209

Uthyrning, videoapparater till hushåll77290

Uthyrning, videofilmer, för hushållsbruk77220

Uthyrning, videokameror till hushåll77290

Uthyrning, videokassetter77220

Uthyrning, vindsurfingbrädor till hushåll77210

Uthyrning, växter till företag (samt skötsel)77290

Uthyrning, växter till hushåll77290

Uthyrningsstall, hyrestagaren sköter sin häst själv93290

Utländska bankfilialer i Sverige64190

Utmätning och dokumentation av fuktskador71121

Utombordsmotorer, detaljhandel47643

Utomhusbassänger, butikshandel (även montering och 

installation)

47521

Utomhusbassänger, ej för privat bruk, anläggning43999

Utomhusbassänger, partihandel46731

Utplanteringsköksväxter, (sticklingar), odling i växthus01301

Utredning och behandling av personer med 

spelberoende (ej läkare)

86909

Utredning och utvärdering av familjehemsverksamhet88993

Utredningar avseende barn och ungdomar, på uppdrag88991

Utredningar avseende vuxna med missbruksproblem, 

på uppdrag

88992

Utredningar, avseende vuxna- och 

familjeomsorgsärenden, på uppdrag

88993
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Utredningshem för vuxna missbrukare87203

Utrikes ärenden, handläggning84210

Utrotning av skadedjur, ej inom jordbruk och 

skogsbruk

81290

Utrustning för endoskopi, reparation av egentillverkade26600

Utrustning för endoskopi, reparation av ej 

egentillverkade

33130

Utrustning för endoskopi, tillverkning26600

Utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI), 

tillverkning

26600

Utrustning för sanitetsinstallation såsom, pannor, 

radiatorer, rör, ledningar, rördelar, kranar, T-rör och 

kopplingar, partihandel

46742

Utrustning för sändningsstudior t.ex. 

återgivningsutrustning, tillverkning

26300

Utrustning, för dentalt bruk, partihandel46460

Utrustning, för kirurgiskt bruk, partihandel46460

Utrustning, för medicinskt bruk, partihandel (ej 

röntgenutrustning)

46460

Utrustning, för veterinärt bruk, partihandel46460

Utrustningsarbeten på fartyg, t.ex. installation av 

skeppsinredning, elinstallationer, installation av 

luftkonditionering och ventilation

30110

Utrustningsarbeten på fritidsbåtar, t.ex. installation av 

skeppsinredning, elinstallationer, installation av 

luftkonditionering och ventilation

33150

Utskjutningsanordningar för raketer, tillverkning25400

Utskriftspapper för datorer som är färdigt att användas, 

tillverkning

17230

Utsläppsrätter, handel med för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66120

Utsläppsrätter, handel med för egen räkning64992

Utsmältning av ister och andra ätbara animaliska fetter 

och oljor

10111

Utställningar, arrangör på uppdrag82300

Utställningsboxar, partihandel46731

Utställningsmaterial, framställning av32990

Utställningsmaterial, uthyrning77390

Utställningsmontrar, bygger och monterar på mässor82300

Utställningsmontrar, metall, tillverkning25110

Utställningsmontrar, trä, industriell tillverkning16292

Utställningsmontrar, uthyrning77390

Utsugningsanordningar för olika maskiner t.ex. 

spånmaskiner och svetsmaskiner, installation av 

egentillverkade

28990

Utsugningsanordningar för olika maskiner t.ex. 

spånmaskiner och svetsmaskiner, installation, ej i 

samband med handel av ej egentillverkade

33200

Utsugningsanordningar för olika maskiner t.ex. 

spånmaskiner och svetsmaskiner, tillverkning

28990

Utsugningsanordningar, rengöring81222

Utsäde, partihandel46210

Utsädesodling av potatis01131

Utvecklande av byggprojekt för allmännyttiga 

anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp 

genom att samla finansiella, tekniska och fysiska 

resurser för att genomföra byggprojekt för senare 

försäljning

42210

Utvecklande av byggprojekt för anläggning av broar och 

tunnlar genom att samla finansiella, tekniska och 

fysiska resurser för att genomföra byggprojekt för 

senare försäljning

42130

Utvecklande av byggprojekt för anläggning av järnvägar 

och tunnelbanor genom att samla finansiella, tekniska 

och fysiska resurser för att genomföra byggprojekt för 

senare försäljning

42120

Utvecklande av byggprojekt för anläggning av vägar och 

motorvägar genom att samla finansiella, tekniska och 

fysiska resurser för att genomföra byggprojekt för 

senare försäljning

42110

Utvecklande av byggprojekt för anläggningsarbeten för 

el och telekommunikation genom att samla finansiella, 

tekniska och fysiska resurser för att genomföra 

byggprojekt för senare försäljning

42220

Utvecklande av byggprojekt för anläggningsarbeten för 

vattenbyggnad genom att samla finansiella, tekniska 

och fysiska resurser, för att genomföra byggprojekt för 

senare försäljning

42910

Utvecklande av byggprojekt för bostäder och andra 

byggnader än bostäder genom att samla finansiella, 

tekniska och fysiska resurser för att genomföra 

byggprojekt för senare försäljning

41100

Utvecklande av byggprojekt för byggandet av 

industrianläggningar och idrottsanläggningar, utom 

byggnader, genom att samla finansiella, tekniska och 

fysiska resurser, för att genomföra byggprojekt för 

senare försäljning

42990

Utveckling och framtagande av visuella grafiska 

produktioner för att förmedla och gestalta visuella 

budskap och koncept, på uppdrag (ej för reklam)

74102

Utveckling och utgivning av generella programvaror för 

friskvård

58290

Utveckling, marknadsföring, förmedling och försäljning 

av utbildningar mot lön eller inom ramen för ett 

kontrakt (ej i samband med utbildningsverksamhet)

85600

Utveckling, utifrån människa och miljö72200

Utvecklingsverksamhet, medicinsk, ej biomedicinsk72190

Utvinning av anhydrit08110

Utvinning av bituminös skiffer och oljesand06100

Utvinning av jordfärger, flusspat och andra mineraler 

som främst utnyttjas som källa till kemikalier

08910

Utvinning av kolväten i flytande form, som erhållits 

genom förtätning eller pyrolys

06200

Utvinning av metan, etan, butan eller propan06200

Utvinning av naturfyndigheter av bariumsulfat och 

bariumkarbonat (tungspat och witherit), borater och 

magnesiumsulfater (kieserit)

08910

Utvinning av naturliga fosfater och kaliumsalter08910

Utvinning av sand, grus och berg08120

Utvinning och bearbetning av svavelkis och magnetkis, 

undantaget rostning

08910

Utvinning och raffinering av eteriska oljor20530

Utvinning, oljor ur oljehaltig mineral och sand06100
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Vaccinationsmottagning, med läkare, ej sjukhus (för 

människor)

86212

Vaccinationsmottagning, utan läkare (för människor)86909

Vacciner, partihandel46460

Vacciner, tillverkning21200

Vacuummetallisering, metalldetaljer, på uppdrag25610

Vacuummetallisering, plastdetaljer, uppdrag22290

Vadd av textilmaterial, tillverkning17220

Vadd, ej textilmaterial, medicinsk impregnerad, 

tillverkning

21200

Vadd, partihandel46460

Vaddering, av ej egentillverkade varor13300
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Wafers, plattor, halvfabrikat, för halvledare tillverkning26110
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Vagnar, ej rälsbundna, spårbundna eller med motor, 

tillverkning

30990

Vagnar, järnvägsvagnar, partihandel46699

Vagnar, spårvägsvagnar, partihandel46699

Vagnskadeförsäkringar65120



SNI2007 Uppslagstext sid 183UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Wakeboard, tävlingsverksamhet93199

Wakeboardinstruktörsverksamhet85510

Wakeboardskolor85510
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Vakthundar, träning av, ej i samband med uppfödning96090

Vakthundar, uppfödning01492

Vakthundar, uthyrning, ej i samband med uppfödning01620

Vakthundar, uthyrning, i samband med uppfödning01492

Vakttjänster, uppdrag80100

Vakuumkannor, metall, tillverkning25999

Vakuummetrar, tillverkning26510

Vakuumpumpar, tillverkning, (ej hydrauliska)28130

Val av manuskript på bokförlag58110



SNI2007 Uppslagstext sid 185UppslagstextSNI2007 2018-01-08

Waldorfskola, grundskola (ej särskola)85201

Walkie-talkie, partihandel46522

Walkie-talkie, tillverkning26300

Wallboard, partihandel46731

Wallboard, tillverkning16210
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Vallodling01199

Valoljor, utvinning10410

Valsverk, ej för glas eller metallbearbetningar, 

tillverkning

28290

Valsverk, för metallbearbetning, tillverkning28910

Valsverk, för varmbearbetning inom glasindustrin, 

tillverkning

28990

Valsverk, järn och stål24100

Valutahandel, på uppdrag, för annans räkning (tillstånd 

krävs från Finansinspektionen)

66120

Valutaväxling (tillstånd krävs från Finansinspektionen)66120

Vandrarhem (hostels)55201

Vaniljsocker, partihandel46360

Vaniljsocker, tillverkning10810

Vantar, partihandel46420

Vantar, tillverkning14190

Vapen, egentillverkade, (ej armborst, bajonetter, 

pilbågar, sablar och värjor), reparation

25400

Vapen, ej egentillverkade, (ej bajonetter, sablar och 

värjor), reparation

33110

Vapen, för jakt och sport, butikshandel (vapenhandel)47789

Vapen, för jakt och sport, partihandel (vapenhandel)46699

Vapen, för krigsändamål, partihandel (vapenhandel)46699

Vapen, vapenhandel, detaljhandel på internet 

(internethandel, webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Vapen, vapentillverkning (ej armborst, bajonetter, 

pilbågar, sablar och värjor), tillverkning

25400

Vapen, vapentillverkning, bajonetter, sablar och värjor25710

Vapenskåp, butikshandel47522

Vapenskåp, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47919

Vapenskåp, partihandel46741

Vardagsrumsmöbler, tillverkning31090

Varmbadhus, drift av93119

Varmvalsade platta produkter av rostfritt stål, inte 

vidare bearbetade, i ringar eller rullar, framställning

24100

Varmvattenberedare elektriska, partihandel46431

Varmvattenberedare, ej elektriska, partihandel46499

Varmvattenberedare, el, hushålls, installation, ej 

egentillverkade, ej i samband med handel

43221

Varmvattenberedare, el, hushålls, reparation o service, 

ej egentillverkade, ej i samband med handel

43221

Varmvattenberedare, hushålls, ej elektriska, 

tillverkning

27520

Varmvattenberedare, hushålls, elektriska, tillverkning27510

Varmvattenberedare, industri, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Varningsbilstjänster52219

Varor av bearbetad glimmer, tillverkning23999

Varuautomater, partihandel46699

Varuautomater, reparation av egentillverkade28290

Varuautomater, reparation av ej egentillverkade33120

Varuautomater, tillverkning28290

Varuautomater, uthyrning77390

Varubilar, 3,5 ton eller större, tillverkning29102

Varubilar, under 3,5 ton, tillverkning29101

Varubörser och börser för transportkapacitet avseende 

gasformiga bränslen

35230

Varubörsverksamhet66110

Varudemonstrationer73119

Varuförsäljning ombord på flygplan, (ej beställning på 

internet)

47999

Varuförsäljning ombord på flygplan, beställning på 

internet och utdelning på planet

47919

Varuhushandel, huvudsakligen sällanköpsvaror47191

Varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 

1 500 m2 säljarea och brett sortiment men med minst 

35 procent livsmedel, drycker och tobak

47111

Varumottagning, på uppdrag ej i hamnar52249

Varumottagning, på uppdrag i hamnar52241

Varutransporter på väg (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Varvräknare, partihandel46691

Varvräknare, tillverkning26510

Varvsplatser, fritidsbåtar, uthyrning68209

Varvsverksamhet, enbart reparation och underhåll av 

båtar (ej reparation av motorer)

33150

Varvsverksamhet, enbart reparation och underhåll av 

fartyg (ej reparation av motorer)

33150

Vaselin, tillverkning19200

Vaser, krukor, urnor o.d. av bark eller träfibrer, 

tillverkning

16292

Vaser, krukor, urnor o.d. av glas, tillverkning23130

Vaser, krukor, urnor o.d. av keramiskt material, 

tillverkning

23410

Vaser, krukor, urnor o.d. av oädel metall, tillverkning25999

Vaser, krukor, urnor o.d. av plast, tillverkning22290

Vaser, krukor, urnor o.d. av torv, tillverkning23999

Vaser, krukor, urnor o.d. av ädel metall material, 

tillverkning

32120

Vassklippning43999

Vassle, framställning10519

Vassröjning43999

Vatten och avloppsledningsdragning i gata42210

Vattenanalyser71200

Vattenanläggningar, automatiska, plast, partihandel46742

Vattenanläggningar, automatiska, rostfria, partihandel46742

Vattenanläggningar, automatiska, stål, partihandel46742

Vattenavledningsföretag68209

Vattenavvisande behandling av väggar43999

Vattenbehandlingsutrustning, partihandel46699

Vattenbehandlingsutrustning, tillverkning28290

Vattenbruk i saltvatten03210

Vattenbruk i sötvatten03220

Vattendistribution, från grundvatten36001

Vattendistribution, från ytvatten36002

Vattenglas, partihandel46750

Vattenglas, tillverkning20130

Vattengymnastikföreningar93120

Vattenkokare, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Vattenledningar, i fastighet, installation, reparation och 

underhåll

43221

Vattenledningar, i fastighet, reparation43221

Vattenledningar, utomhus, reparation och underhåll42210
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Vattenledningsföreningar, grundvatten36001

Vattenledningsföreningar, ytvatten36002

Vattenleverantörer, färskvatten46340

Vattenmätare,  underhåll, grundvatten36001

Vattenmätare, avläsning82990

Vattenmätare, installation43221

Vattenmätare, tillverkning26510

Vattenmätare, underhåll av, ytvatten36002

Vattenpass, partihandel46691

Vattenpass, tillverkning28290

Vattenpipor, internethandel (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47919

Vattenpipor, partihandel46499

Vattenpipor, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47919

Vattenpipor, tillverkning32990

Vattenreglering = anläggningsprojekt43999

Vattenregleringsföreningar94990

Vattenreningsutrustning, partihandel46699

Vattenreningsutrustning, tillverkning28290

Vattenskoteruthyrning till hushåll77210

Vattenskotrar, butikshandel47643

Vattenskotrar, partihandel46491

Vattenskotrar, provisionshandel till företag46141

Vattenskotrar, tillverkning30120

Vattenskotrar, uthyrning till hushåll77210

Vattenspridare, för trädgård och jordbruk, tillverkning28300

Vattenteknik, uppdrag inom71121

Vattenturbiner, egentillverkade, reparation28110

Vattenturbiner, ej egentillverkade, reparation33120

Vattenturbiner, partihandel46699

Vattenturbiner, tillverkning28110

Vattentvätt, konsumenttvätt96012

Vattentätningsarbeten, på utsidan av byggnader och 

underjordiska byggnadsverk

43999

Vattenverk, grundvattenförsörjning36001

Vattenverk, ytvattenförsörjning36002

Vattenvårdsförbund94990

Vattenvårdsföreningar94990

Vattenväxtodling i saltvatten03210

Vattenväxtodling i sötvatten03220

Vaxduk, partihandel46410

Vaxduk, tillverkning13990

Vaxer, konstgjorda, beredda, tillverkning20410

Vaxljus, tillverkning32990
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Web portaler med söktjänster63120

Web streaming63110

Webb streaming (direktuppspelning)63110

Webbdesign62010

Webbfilmer, produktion av59110

Webbhosting63110

Webbhotell, försäljning och förmedling av 

annonsplatser på internet, ej på uppdrag, ej i 

kommission

63110

Webbportaler med söktjänster63120

Webbproduktion62010

Webbprogrammering62010

Webbsidor, skapa62010

Webbstreaming, (direktuppspelning)63110

Webbutiksverksamhet med böcker och andra 

mediavaror, till hushåll och privatpersoner

47913

Webbutiksverksamhet med datorutrustning, till hushåll 

och privatpersoner

47914

Webbutiksverksamhet, med brett sortiment, till hushåll 

och privatpersoner

47911

Webbutveckling, kundanpassad62010

Webbyråverksamhet, skapar hemsidor på internet62010
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Veckotidningar, butikshandel47621

Veckotidningar, förlagsverksamhet58140

Veckotidningar, partihandel, ej förlagsverksamhet46499

Veckotidningar, tryckning18121

Veckotidningar, tryckta och elektroniska, utgivning58140

Ved, butikshandel47789

Ved, till bränsle, partihandel46710

Vedkapning, på uppdrag åt enskilda personer och 

hushåll

96090

Vedkapning, på uppdrag åt företag82990

Vedliknande material för elektriska öppna spisar, 

tillverkning

27400

Vedpannor, partihandel46742

Vedpannor, tillverkning25210

Vedspisar, partihandel46499

Vegetabiliska oljor, råa, framställning och 

vidareförädling

10410

Vegetabiliska oljor, ätbara, partihandel46330
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Wellpapp, partihandel46769

Wellpapp, tillverkning17211

Wellpappsförpackningar, partihandel46762

Wellpappsförpackningar, tillverkning17211
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Ventilationsanläggningar, installation, reparation och 

underhåll (ej på fartyg och fritidsbåtar)

43222

Ventilationsfläktar för vindsutrymmen, tillverkning28250

Ventilationskanaler, rensning/rengöring i byggnader81222

Ventilationskåpor, hushåll, elektriska, tillverkning27510

Ventilationssystem, partihandel46742

Ventilationsutrustning, provisionshandel till företag46130

Ventiler, glasventiler, tillverkning23190

Ventiler, hydrauliska eller pneumatiska, 

egentillverkade, reparation

28120

Ventiler, hydrauliska eller pneumatiska, tillverkning28120

Ventiler, keramiskt material, tillverkning23440

Ventiler, metall eller plast, hydrauliska eller 

pneumatiska, tillverkning

28120

Ventiler, ohärdat vulkat gummi, tillverkning22190

Ventiler, till processindustrin, partihandel46699

Ventiler, tilluftsventiler och frånluftsventiler, till 

förbränningsmotorer, för motorfordon, tillverkning

29320

Ventiler, vvs, partihandel46742

Ventilrör, till röntgenapparater, tillverkning26600

Verandor, installation, ej för privathus (ej 

egentillverkade)

41200

Verandor, installation, för privata hus (ej 

egentillverkade)

43320

Verandor, monteringsfärdiga, tillverkning16231

Verksamhet med rabattkuponger och bonusmärken82990

Verksamhet som Notarius publicus, av advokatbyrå69101

Verksamhet som Notarius publicus, av annan än 

advokatbyrå

69102

Verksamhet som utövas av bergsguider93199

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning med lastbilar, 

bussar och specialfordon 3,5 tom eller större

45191

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning med lätta 

motorfordon under 3,5 ton (t.ex. personbilar)

45110

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, av 

jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat

46110

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med bränsle, 

malm, metaller och industrikemikalier

46120

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med 

kontorsutrustning och datorer

46142

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med 

livsmedel, drycker och tobak

46170

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med 

maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg

46141

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med möbler, 

hushålls- och järnhandelsvaror

46150

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med textilier, 

kläder, skodon och lädervaror

46160

Verksamhet som utövas av kommissionärer, mäklare 

av handelsvaror och andra som idkar handel såsom 

ombud för andra och för andras räkning, med virke och 

byggmaterial

46130

Verksamhet som vägtransportledare52219

Verksamhet utförd av försäkringsombud och 

försäkringsmäklare

66220

Verksamhet vid börsen för aktieoptioner och 

råvaruoptioner

66110

Verksamhet vid centrala administrativa kontor70100

Verksamhet vid clearingsorganisationer66110

Verksamhet vid distriktskontor och regionkontor, 

övergripande administration

70100

Verksamhet vid fitness center93130

Verksamhet vid huvudkontor70100

Verksamhet vid koncernkontor70100

Verksamhet vid kriminaltekniska laboratorier71200

Verksamhet vid råvarubörser66110

Verksamheter som utövas av huvudkontor70100

Verksamhetslokaler, ej industrilokaler, uthyrning68203

Verksamhetslokaler, industrilokaler, uthyrning68202

Verksamhetsplanering, på uppdrag70220

Verksamhetsutveckling, konsult70220

Verkstadsinredningssystem, verkstadsinredningsvaror, 

partihandel

46699

Verkstadsklubbar94200

Verkstadsmöbler, provisionshandel till företag46141

Verkstadsmöbler, tillverkning31011

Verktyg, butikshandel47522

Verktyg, skärande, utbytbara för handverktyg, 

tillverkning

25730

Verktyg, skärande, utbytbara, verktygsmaskiner, 

tillverkning

25730

Verktyg, utbytbara, handverktyg, formverktyg, 

tillverkning

25730

Verktyg, utbytbara, maskiner, formverktyg, tillverkning25730

Verktygsmaskiner för bearbetning av metall med laser, 

ultraljud, plasmabåge, magnetisk puls o.d.

28410

Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, ben, sten, 

hårdgummi, hårdplast, kallt glas med laser, ultraljud, 

plasmabåge, magnetisk puls o.d.

28490

Verktygsmaskiner för formning av metall, tillverkning28410

Verktygsmaskiner för hyvling av metall, tillverkning28410

Verktygsmaskiner för hyvling av trä, ben, sten, 

hårdgummi, hårdplast, kallt glas, tillverkning

28490

Verktygsmaskiner för prägling av metall, tillverkning28410
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Verktygsmaskiner, egentillverkade, för 

metallbearbetning (ej lödmaskiner eller 

svetsmaskiner), installation

28410

Verktygsmaskiner, egentillverkade, för 

metallbearbetning (ej lödmaskiner eller 

svetsmaskiner), reparation

28410

Verktygsmaskiner, ej egentillverkade, för 

metallbearbetning (ej lödmaskiner eller 

svetsmaskiner), reparation

33120

Verktygsmaskiner, ej egentillverkade, för 

metallbearbetning, installation, ej i samband med 

handel

33200

Verktygsmaskiner, för glasbearbetning i kallt tillstånd, 

ej motordrivna handverktyg, tillverkning

28490

Verktygsmaskiner, för metallbearbetning, tillverkning 

(ej för lödning eller svetsning, ej motordrivna 

handverktyg)

28410

Verktygsmaskiner, för stenbearbetning, ej motordrivna 

handverktyg, tillverkning

28490

Verktygsmaskiner, för stenbearbetning, 

träbearbetning, plastbearbetning, egentillverkade, 

installation

28490

Verktygsmaskiner, för stenbearbetning, 

träbearbetning, plastbearbetning, egentillverkade, 

reparation

28490

Verktygsmaskiner, för stenbearbetning, 

träbearbetning, plastbearbetning, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Verktygsmaskiner, för stenbearbetning, 

träbearbetning, plastbearbetning, ej egentillverkade, 

reparation

33120

Verktygsmaskiner, för träbearbetning, ej motordrivna 

handverktyg, tillverkning

28490

Verktygsmaskiner, partihandel (även internethandel till 

företag)

46620

Verktygsmaskiner, utan operatör, uthyrning77390

Verktygsslipning, saxar, knivar o.d. (utom blad och 

sågar till maskiner)

25620

Verktygsväskor, partihandel46499

Verktygsväskor, tillverkning15120

Vermouth, partihandel46340

Vermut, butikshandel i systembolagets butiker eller 

taxfreebutiker

47250

Vermut, framställning11040

Vetegluten, tillverkning10620

Vetekuddar, tillverkning13922

Vetemjöl, partihandel (även internethandel till företag)46380

Vetemjöl, tillverkning10611

Vetenskaplig utveckling, kosmetiska preparat72190

Vetenskaplig utvecklingsverksamhet inom teknologi, ej 

bioteknik

72190

Vetenskapliga samfund, intressebevakning inom94120

Veteranjärnvägar, drift av93210

Veterinärverksamhet75000

Vevaxlar, partihandel och provisionshandel45310

Vevaxlar, tillverkning28150
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Whisky, butikshandel i systembolagets butiker eller 

taxfreebutiker

47250

Whisky, framställning11010

Whisky, partihandel46340

Whiskyprovningar93290

Whiteboardtavlor, partihandel46492

Whiteboardtavlor, tillverkning28230

Whiteboardtavlor, uppsättning43320
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Viadukter, uppförande av42130

Vibrationsisolering43290

Vichyvatten, framställning11070

Vichyvatten, partihandel46340

Videoapparater, uthyrning till hushåll77290

Videoband, butikshandel47630

Videoband, inspelade, partihandel (även internethandel 

till företag)

46433

Videoband, oinspelade, partihandel46521

Videoband, oinspelade, tillverkning26800

Videoband, reproduktion (av masterkopior)18200

Videobandspelare, butikshandel47430

Videobandspelare, hushålls, reparation och service, ej 

i samband med handel ej egentillverkade

95210

Videobandspelare, partihandel46432

Videobandspelare, tillverkning26400

Videobutiker, uthyrning av videofilmer77220

Videofilm, redigering59120

Videofilmer, uthyrning77220

Videoinspelningar (ej i TV studio)59110

Videoinspelningar, reproduktion18200

Videokameror, butikshandel47430

Videokameror, för hushållsbruk, tillverkning26400

Videokameror, för yrkesmässigt bruk, reparation och 

underhåll

95120

Videokameror, hushålls, reparation och service, ej i 

samband med handel ej egentillverkade

95210

Videokameror, partihandel46432

Videokameror, uthyrning till hushåll77290

Videokassetter, hushållsbruk, uthyrning77220

Videokassetter, mångfaldigande18200

Videomonitorer, tillverkning26400

Videoproduktion (ej i TV studio)59110

Videoredigering59120

Videospel, butikshandel47410

Videospel, drift i vinstsyfte med spelavgift92000

Videospel, partihandel46510

Videospel, reparation, ej i samband med handel ej 

egentillverkade

95210

Videospel, tillverkning26400

Videouthyrning, videoapparater till hushåll77290

Videouthyrning, videofilmer77220

Videoutrustning, industriell, sjukhus, partihandel46699
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Wienerbröd, frysta, ogräddade, tillverkning10722
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Vigselförrättning, borgerlig96090

Vigselförrättning, religiös94910

Vikter, partihandel46699

Vikter, tillverkning28290

Viktminskningsinstitut96040

Viktminskningsprodukter, handel på internet till hushåll 

och privatpersoner (internethandel, webbutik)

47919

Viktminskningsprodukter, hemförsäljning, 

provisionshandel (hemparty, homeparty)

47991

Viktminskningsprodukter, postorderhandel till hushåll 

och privatpersoner

47919

Viktväktarkonsult96040

Vikväggar, tillverkning16239

Vildmarksturer, arrangörer93290

Vildsvinsfarm01499

Villaföreningar94990

Villaförsäkringar65120

Villalarm, partihandel46431

Villapooler, anläggande av43999

Villapooler, butikshandel (även montering och 

installation)

47521

Villapooler, partihandel46731

Villaägareföreningar94990

Vilohem för människor87100

Vilt, ej levande, partihandel46320

Viltkött, partihandel46320

Viltrevir01499

Viltslakt10111

Viltvård01700

Vimplar, butikshandel47510

Vimplar, partihandel46410

Vimplar, tillverkning13922

Vin och sprit, partihandel46340

Vin, provisionshandel till företag46170

Vinagentverksamhet, partihandel46340

Vinagentverksamhet, provisionshandel till företag46170

Vindflöjlar, trä, tillverkning16292

Vindfångare, butikshandel47522

Vindfångare, partihandel46699

Vindkraftsmotorer, egentillverkade, installation28110

Vindkraftsmotorer, egentillverkade, reparation28110

Vindkraftsmotorer, ej egentillverkade, installation33200

Vindkraftsmotorer, ej egentillverkade, reparation33120

Vindkraftsmotorer, tillverkning28110

Vindkraftverk, partihandel46699

Vindmätare, tillverkning26510

Vindrutetorkare, elektriska, tillverkning29310

Vindrutor, bilar och bussar, montering, service och 

reparationer

45202

Vindrutor, till motorcyklar och skortrar med hjul, 

handel och montering, service och reparation

45400

Vindskydd, uppförande av42990

Vindsurfingbrädor, tillverkning32300

Vindsurfingbrädor, uthyrning till hushåll77210

Vindsurfingskolor85510

Vindturbiner, egentillverkade, installation28110

Vindturbiner, egentillverkade, reparation28110

Vindturbiner, ej egentillverkade, installation33200

Vindturbiner, ej egentillverkade, reparation33120

Vindturbiner, tillverkning28110

Viner, alkoholfria, framställning11020

Viner, ur druvor smaksatt med aromatiska ämnen, 

framställning

11040

Viner, ur druvor, ej smaksatta med aromatiska ämnen, 

framställning

11020

Viner, ur frukt, framställning11030

Vinföreningar94990

Vinkelstänger, rostfritt stål eller annat legerat stål, 

framställning

24100

Vinklubbar94990

Vinkonsultverksamhet, partihandel med vin46340

Vinkonsultverksamhet, vinprovning93290

Vinkylare, butikshandel47593

Vinkylare, detaljhandel på internet (internethandel, 

webbutik) till hushåll och privatpersoner

47916

Vinkylare, oädel metall, tillverkning25999

Vinkylare, oädelmetall och plast, partihandel46499

Vinkylare, plastvinkylare, tillverkning22290

Vinkylare, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47916

Vinprovningsaftnar93290

Vinsatser och ölsatser, essenser, tillverkning10890

Vinsatser, butikshandel47299

Vinsatser, partihandel (även internethandel till företag)46390

Vinschar, tillverkning28220

Vintage, internethandel (webbutik), till hushåll och 

privatpersoner

47919

Vintagebutiker47792

Vinterförvaring, båtar, ej fritidsbåtar52220

Vinterförvaring, fritidsbåtar68209

Vinterförvaring, husvagnar och husbilar52219

Vintersportklubbar93120

Vinylmattor, hårda golvmaterial, butikshandel47521

Vinylmattor, hårda golvmaterial, partihandel46731

Vinylmattor, hårda golvmaterial, tillverkning22230

Vinylskivor, detaljhandel till hushåll och privatpersoner, 

på internet (internethandel, webbutik)

47913

Vinylskivor, grammofonskivor, butikshandel47630

Vinylskivor, postorderhandel till hushåll och 

privatpersoner

47913

Vinäger, partihandel46380

Vinäger, tillverkning10840

Virke, ej hyvlat, tillverkning16101

Virke, hyvlat, tillverkning16102

Virke, partihandel46731

Virke, provisionshandel till företag46130

Virke, sågat, ej hyvlat, tillverkning16101

Virkesföreningar94111

Virkesmätning02401

Virkesmätningsföreningar02401

Virkessågning i samband med partihandel med virke46731

Virkessågning på sågverk16101

Virkestorkar, egentillverkade, installation28990

Virkestorkar, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Virkestorkar, tillverkning28990
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Virkestorkning, på uppdrag16101

Virkestransporter med häst, på väg ej i skogen49410

Virkestransporter till uppsamlingsplats med häst02409

Virkestransporter, ej i skogen49410

Viror, dvs. mattor till pappersmaskiner, tillverkning25930

Visföreningar90010

Viskor, tillverkning32910

Visningsduk (film), butikshandel47782

Visningsduk (film), partihandel46435

Visselpipor, tillverkning32200

Vitaminer, partihandel46380

Vitaminfodermedel, framställning10910

Vitaminfodermedel, till husdjur (grisar, hästar, kor 

m.fl.), partihandel

46210

Vitaminsubstrat, tillverkning21100

Vitkål, odling på friland01133

Vitvaror, elektriska hushållsmaskiner, butikshandel47540

Vitvaror, elektriska hushållsmaskiner, handel till 

företag på Internet

46431

Vitvaror, elektriska hushållsmaskiner, internethandel 

till privatpersoner och hushåll (webbutik)

47919

Vitvaror, elektriska hushållsmaskiner, partihandel46431

Vitvaror, reparation och service avseende 

hushållsapparater

95220

Vodka, framställning11010

Volfram, ur malm eller skrot, framställning24450

Volleybollklubbar93120
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Work out96040
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Vrakbärgning52220

Vulkaniseringsverkstad, gummireparationer22110

Vulkningsacceleratorer, beredda, tillverkning20590

VVS-armatur, metall, tillverkning25991

VVS-armatur, plast, tillverkning22230

VVS-installationer, (montage) värme, vatten och 

sanitet

43221

VVS-installationsmaterial, partihandel46742

VVS-konsultverksamhet71124

VVS-märkning71200

VVS-varor, butikshandel47522

Vykort, butikshandel47789

Vykort, partihandel46499

Vykort, tryckning18122

Vykort, utgivning, även online58190

Våffeljärn, el, partihandel46431

Våffeljärn, elektriska, tillverkning27510

Våfflor, frusna, industriell tillverkning (ej i butik, på 

restaurang eller cateringverksamhet)

10722

Våfflor, färska industriell tillverkning (ej verksamhet på 

kaféer, restauranger i butiker eller entreprenad inom 

catering och centralkök)

10710

Vågar, ej elektriska, partihandel46499

Vågar, elektriska (0,05 g eller mindre), tillverkning26510

Vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre, tillverkning26510

Vård av sjuka i hemmet, ej på sjukhus86211

Vårdcentral (VC)86211

Vårdhem för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (sjukvård)

87201

Vårdhem för personer med psykisk 

funktionsnedsättning som t.ex. autism och Aspergers 

syndrom

87201

Vårdhem, för personer med fysisk 

funktionsnedsättning, omsorg och sociala insatser 

med boende

87302

Vårdhem, för personer med psykisk 

funktionsnedsättning, omsorg och sociala insatser 

med boende

87201

Vårdhem, för personer med somatiska (kropps) 

sjukdomar

87100

Vårdhem, för personer med utvecklingsstörning, 

omsorg och sociala insatser med boende

87201

Vårdhem, missbrukare, barn och ungdomar, omsorg 

och sociala insatser med boende

87202

Vårdhem, missbrukare, vuxna, omsorg och sociala 

insatser med boende

87203

Vårdhem, sluten primärvård, observationsplatser86101

Vårdhem, äldre, omsorg och sociala insatser med 

boende

87301

Vårdskola, gymnasial85321

Våtbatterier, tillverkning27200

Våtdräkter, butikshandel47641

Våtdräkter, gummivåtdräkter, tillverkning22190

Våtdräkter, partihandel46420

Våtutrymmen, golvläggningsarbeten och 

väggbeläggningsarbeten

43330

Våtutrymmen, renovering, rörarbeten och 

sanitetsarbeten

43221

Väckarur, partihandel46480

Väckarur, tillverkning26520

Väderprognostjänster, uppdrag74900

Vägar, avgiftsbelagda, drift av52219

Vägbelysningar, tillverkning27400

Vägbeläggningsarbeten42110

Vägbyggande42110

Vägfärjeverksamhet50301

Vägfärjor50301

Vägföreningar68209

Väggar, vattenavvisande behandling43999

Väggbeklädnad och takbeklädnad, plast, partihandel46731

Väggbeklädnader, plast, tillverkning22230

Väggpaneler, träpaneler, uppsättning, (ej 

egentillverkade)

43330

Väggplattor, betong även lättbetong, tillverkning23610

Väggplattor, cement, tillverkning23610

Väggplattor, keramiska, ej eldfasta, tillverkning23310

Väggtapetsering43330

Väggur, butikshandel47771

Väggur, partihandel46480

Väggur, tillverkning26520

Vägguttag, elinstallationer43210

Vägguttag, tillverkning27330

Väghyvlar, partihandel46630

Väghyvlar, tillverkning28920

Väghyvling42110

Väghållning, beläggning, hyvling, linjering, ombyggnad42110

Väghållning, renhållning, sopning, plogning81290

Vägmärken, metall, tillverkning25999

Vägmärken, uppsättning42110

Vägmätare, mätsystem i fordon för registrering av 

färdsträckan, partihandel

46691

Vägmätare, mätsystem i fordon för registrering av 

färdsträckan, tillverkning

26510

Vägrenhållning81290

Vägräcken, uppsättning42110

Vägsamfälligheter68209

Vägskrapor, partihandel46630

Vägskrapor, tillverkning28920

Vägskyltar, metall, tillverkning25999

Vägskyltar, uppsättning42110

Vägslåtter, klippning av vägren81300

Vägsopning81290

Vägtraktorer för påhängsvagnar, egentillverkade, 

reparation

29102

Vägtraktorer för påhängsvagnar, tillverkning29102

Vägtransport med specialfordon för levande djur49410

Vägtransporter av frysta eller kylda varor i speciella 

kylbilar

49410

Vägtransporter av gods (ej distribution av vatten, ej 

flyttransporter, ej insamling av sopor och avfall)

49410

Vägunderhåll42110

Vägvakt på vägbyggen82990

Väktartjänster80100

Välling, tillverkning10860

Vällingpulver, partihandel46380

Vältar, för gräsmattor, tillverkning28300
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Vältar, jordbruk, tillverkning28300

Vältar, partihandel (ej vägvältar)46610

Vältar, vägvältar, partihandel46630

Vältar, vägvältar, tillverkning28920

Vänförening94990

Vänskapsföreningar94990

Värdepapper, förvaltning, för annans räkning66190

Värdepapper, förvaltning, för en begränsad och sluten 

krets av ägare

64993

Värdepapper, handel med egna papper, med tillstånd 

från  Finansinspektionen

64992

Värdepapper, handel med, för annans räkning (tillstånd 

krävs från Finansinspektionen)

66120

Värdepappersbolag som innehar tillstånd från 

Finansinspektionen att bedriva handel med finansiella 

instrument för egen räkning

64992

Värdepapperscentraler66110

Värdepappersfonder64301

Värdepappersförvaltning, för annans räkning66190

Värdepappersförvaltning, för en begränsad och sluten 

krets av ägare

64993

Värdepappershandel, för annans räkning (tillstånd 

krävs från Finansinspektionen)

66120

Värdepappershandel, för en begränsad och sluten 

krets av ägare

64993

Värdepappersmäklare, handel för annans räkning 

(tillstånd krävs från Finansinspektionen)

66120

Värdering, av företag, på uppdrag70220

Värdering, konst, antikviteter, smycken, etc. uppdrag74900

Värdering, skog, uppdrag02409

Värderingsverksamhet, ekonomisk, fastighet68310

Värdesaksförvaring52100

Värdeskåp (safe box) för hushållsbruk, 

provisionshandel till företag

46150

Värdeskåp (safe box), för hushållsbruk, partihandel46499

Värdeskåp (safe box), metall, tillverkning25999

Värdeskåp (safe box), till företag t.ex. banker, kontor, 

hotell, butiker m.fl. partihandel

46699

Värdetransporter, uppdrag80100

Värdetransportfordon, tillverkning29102

Värdshus, endast restaurang56100

Värdshus, med logi och restaurang55101

Värjor, reparation av egentillverkade25710

Värjor, reparation av ej egentillverkade33110

Värjor, tillverkning25710

Värmebehandling av kunders material (metall)25610

Värmebehandling av trä (ekologisk impregnering)16103

Värmecentraler, egentillverkade, installation25210

Värmecentraler, ej egentillverkade, installation, ej i 

samband med handel

33200

Värmedynor, el, partihandel46431

Värmedynor, elektriska, tillverkning27510

Värmedynor, hushålls, elektriska, reparation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Värmeelement, bilsitsar, tillverkning29320

Värmeelement, elektriska, permanent monterade, 

tillverkning

28210

Värmeelement, hushålls, elektriska, bärbara, 

tillverkning

27510

Värmefläktar, elektriska, ej hushålls, partihandel46699

Värmefläktar, elektriska, hushålls, installation, ej i 

samband med handel, ej egentillverkade

95220

Värmefläktar, elektriska, hushålls, reparation och 

service, ej i samband med handel, ej egentillverkade

95220

Värmefotografering (termografi) för att hitta fel, på 

uppdrag

71200

Värmeförbrukningsmätare, tillverkning26510

Värmeisoleringsarbeten43290

Värmekameror, tillverkning26510

Värmelampor, butikshandel47594

Värmelampor, partihandel46434

Värmelampor, tillverkning27510

Värmeljus, tillverkning32990

Värmemotstånd, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Värmemätare, avläsning82990

Värmepannor, egentillverkade för centraluppvärmning, 

installation (ej för hushållsbruk)

25210

Värmepannor, egentillverkade för centraluppvärmning, 

reparation (ej för hushållsbruk)

25210

Värmepannor, ej egentillverkade för 

centraluppvärmning, installation (ej för hushållsbruk)

33200

Värmepannor, ej egentillverkade för 

centraluppvärmning, reparation (ej för hushållsbruk)

33110

Värmepannor, för centraluppvärmning, partihandel46742

Värmepannor, för hushållsbruk, installation, reparation 

och underhåll

43221

Värmepannor, tillverkning25210

Värmeplattor, elektriska, hushålls, tillverkning27510

Värmepumpar hushåll, tillverkning28210

Värmepumpar, installation43221

Värmepumpar, partihandel46699

Värmepumpar, provisionshandel till företag46141

Värmepumpar, reparation43221

Värmepumpar, utom för hushåll, tillverkning28250

Värmesystem, elektriska, installation43221

Värmeutrustning, provisionshandel till företag46141

Värmeväxlare, tillverkning28250

Värmeväxlare, utom för hushåll, partihandel46699

Värmeåtervinningsanläggningar, tillverkning28250

Värphöns, skötsel01471

Väskor, butikshandel47722

Väskor, partihandel46499

Väskor, tillverkning15120

Västar, trikå, tillverkning14390

Väte, framställning20110

Väte, partihandel46750

Vätskemätare, partihandel46691

Vätskemätare, tillverkning26510

Vätskepumpar, (även med mätanordning) tillverkning, 

(ej hydrauliska)

28130

Vätskor för hydraulisk kraftöverföring, tillverkning20590

Väv, för tapetsering, butikshandel47789

Väv, för tapetsering, partihandel46731

Vävda varor av konstgjord päls, tillverkning13200

Väveri, trikå13910
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Väverimaskiner, tillverkning28940

Vävnader av silketyp, tillverkning13200

Vävnader, asbest, tillverkning23999

Vävnader, bomull, tillverkning13200

Vävnader, glasfibrer, tillverkning13200

Vävnader, impregnerade och överdragna, tillverkning13960

Vävnader, jute, tillverkning13200

Vävnader, kamgarn, tillverkning13200

Vävnader, kardgarn, tillverkning13200

Vävnader, lin, tillverkning13200

Vävnader, metalliserat garn, tillverkning13960

Vävnader, metalltråd, tillverkning13960

Vävnader, mjukhampa, tillverkning13200

Vävnader, partihandel46410

Vävnader, provisionshandel till företag46160

Vävnader, siden, tillverkning13200

Vävnader, tagel, tillverkning13200

Vävnader, textil, gummibehandlade, tillverkning22190

Vävnader, trikå, tillverkning13910

Vävnader, vegetabiliska fibrer, tillverkning13200

Vävplast, partihandel46769

Vävplast, tillverkning13960

Vävstolar, butikshandel47789

Vävstolar, i alla material, tillverkning28940

Vävstolar, partihandel46640

Vävstugeföreningar93290

Vävstugor93290

Växellådor, bilar och bussar, reparation, ej i samband 

med tillverkning

45201

Växellådor, för kraftöverföring, tillverkning28150

Växellådor, motorfordon, partihandel och 

provisionshandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45310

Växellådor, motorfordon, tillverkning29320

Växellådor, reparation av, i samband med tillverkning29320

Växellådor, till personbilar och motorfordon under 3,5 

ton, detaljhandel (ej till motorcyklar, mopeder, skotrar 

med hjul och vattenskotrar)

45320

Växlingsautomater för mynt och sedlar, tillverkning28290

Växlingskontor (tillstånd krävs från 

Finansinspektionen)

66120

Växlingstjänster, järnväg52219

Växter i offentlig miljö, skötsel och underhåll (ej 

uthyrning)

81300

Växter, butikshandel47761

Växter, konstgjorda, (av siden, tyg, plast m.m.) 

butikshandel

47789

Växter, köksväxter, odling, på friland01133

Växter, plantskoleväxter, odling, på friland01302

Växter, prydnadsväxter, odling, i växthus01191

Växter, uthyrning (och skötsel) till hushåll77290

Växter, uthyrning till företag77290

Växthus, ej för privata hus, montering på byggplats41200

Växthus, för privata hus, installation (ej 

egentillverkade)

43320

Växthus, monteringsfärdiga med trästomme, 

tillverkning

16231

Växthus, monteringsfärdiga, metall, tillverkning25110

Växthus, monteringsfärdiga, partihandel46731

Växtnäring, partihandel46750

Växtnäring, tillverkning20150

Växtodling, blandat, mest frukt och bär, mest bär01250

Växtodling, blandat, mest frukt och bär, mest 

jordgubbar

01250

Växtodling, blandat, mest frukt och bär, mest 

kärnfrukter och stenfrukter

01240

Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter, mest 

grönsaker i växthus

01134

Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter, mest 

grönsaker på friland

01133

Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter, mest 

potatis

01131

Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter, mest 

spannmål

01110

Växtodling, blandat, mest jordbruksväxter, mest 

vallodling

01199

Växtodling, blandat, mest köksväxter i växthus01134

Växtodling, blandat, mest köksväxter på friland01133

Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter i växthus01301

Växtodling, blandat, mest plantskoleväxter på friland01302

Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter i växthus01191

Växtodling, blandat, mest prydnadsväxter på friland01199

Växtodling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest prydnadsväxter i 

växthus

01191

Växtodling, köksväxter, prydnadsväxter och 

plantskoleväxter, blandat, mest prydnadsväxter på 

friland

01199

Växtskyddsmedel, partihandel46750

Växtskyddsmedel, tillverkning20200

Växtskyddspreparat, butikshandel47761

Växtskyddspreparat, partihandel46750

Vört, framställning11050

Vört, partihandel46340
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Xylen, partihandel46750

Xylen, tillverkning20140
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Yllemattor, tillverkning13930

Ympning, träd i parker och privata trädgårdar o.l., på 

uppdrag

81300

Ympning, träd, uppdrag till företag inom växtodling01610

Yoga instruktion, undervisning85510

Yogamattor, butikshandel47641

Yogamattor, internethandel, (webbutik) till hushåll och 

privatpersoner

47915

Yogamattor, partihandel46491

Yogamattor, tillverkning32300

Yoghurtar, partihandel46330

Yoghurtar, tillverkning10519

Yrkesförarutbildning, för yrkesskeppare85324

Yrkesförarutbildning, körkortsutbildning med 

behörighet för bil, buss, lastbil och motorcykel, för 

yrkesmässig trafik

85324

Yrkesförarutbildning, pilotutbildning för civila 

yrkesflygare

85324

Yrkeshögskolan85410

Yrkesorganisationer, intressebevakning inom94120

Ytaktiva ämnen, organiska, tillverkning20410

Ytbehandling, apparater, på uppdrag25610

Ytbehandling, bilar, begagnade45202

Ytbehandling, bilar, nya, på uppdrag25610

Ytbehandling, byggnader och anläggningar43341

Ytbehandling, flygplan, helikoptrar, på uppdrag25610

Ytbehandling, köksinredningar, fabriksmålning31090

Ytbehandling, maskiner, på uppdrag25610

Ytbehandling, metallvaror, på uppdrag (ej av fartyg eller 

begagnade bilar)

25610

Ytbehandling, målning, sprutmålning, lackering av 

fartyg

30110

Ytbehandling, möbler, i samband med nytillverkning31090

Ytbehandling, möbler, metall, på uppdrag25610

Ytbehandling, rälsfordon, på uppdrag25610

Ytbehandling, transportmedel, på uppdrag (ej av fartyg 

eller begagnade bilar)

25610

Ytong, partihandel46731

Ytong, tillverkning23610

Yttersulor, läder, tillverkning15200

Yttertaksmontage, ej av plåt eller takspån43912

Yttertaksmontage, plåt43911

Yttertrikå, blandat, barn, dam, herr, butikshandel47711

Yttertrikå, partihandel46420

Ytvattendistribution med lastbil36002

Ytvattenförsörjning36002

Yxor, butikshandel47522

Yxor, partihandel46741

Yxor, tillverkning25730
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Zink, partihandel46720

Zink, ur malm eller skrot, framställning24430

Zinkgjuteri (ej i samband med tillverkning av färdiga 

varor)

24540

Zinkmalmsbrytning07290

Zinkplåt, framställning24430

Zinkplåt, partihandel46720

Zinkvitt, partihandel46750

Zinkvitt, tillverkning20120

Zonterapibehandling86909

Zoologiska artiklar, smådjur, sällskapsdjur (hundar, 

katter m.fl.), mat och tillbehör, butikshandel

47762

Zoologiska trädgårdar, drift av91040

Zumba kurser85510
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Åkeriföreningar94111

Åkeriverksamhet, godstransporter (ej distribution av 

vatten, ej flyttransporter, ej insamling av sopor och 

avfall)

49410

Åklagarverksamhet84231

Åkpåsar,  fårskinn, tillverkning14200

Åkpåsar, nylon och dun, tillverkning13922

Åkpåsar, partihandel46420

Ålderdomshem, vård vid87301

Ångblästring, husfasader43999

Ånggeneratorer och ångpannor, tillverkning (utom 

varmvattenpannor för centraluppvärmning)

25300

Ånggeneratorer, installation av egentillverkade25300

Ånggeneratorer, installation av ej egentillverkade, ej i 

samband med handel

33200

Ånggeneratorer, partihandel46699

Ånggeneratorer, reparation och underhåll av 

egentillverkade

25300

Ånggeneratorer, reparation och underhåll av ej 

egentillverkade

33110

Ångmaskiner, partihandel46699

Ångmaskiner, tillverkning28110

Ångpannor, partihandel46699

Ångpannor, tillverkning25300

Ångturbiner, fartyg, tillverkning28110

Ångturbiner, partihandel46699

Ångupptiningsverksamhet, uppdrag43999

Ångvattenförsörjning35300

Åror, träåror, tillverkning16292

Åskledare, butikshandel47522

Åskledare, installation43290

Åskledare, partihandel46731

Åskledare, tillverkning25999

Åsnor, uppfödning01430

Återförsäkring, övertagande av all eller del av risk i 

samband med livförsäkringar

65200

Återförsäkring, övertagande av all eller del av risk i 

samband med pensionsfonder

65200

Återförsäkring, övertagande av all eller del av risk i 

samband med skadeförsäkringar

65200

Återförsäljarföreningar94111

Återskapande av data efter datorkrasch62090

Återställande av datorhaverier62090

Återvinning av bilar genom bildemontering och 

partihandel med direktanvändbara delar

46771

Återvinning av metall ur fotografiavfall t.ex. 

fixeringsmedel eller fotografisk film och fotopapper

38320

Återvinning, bearbetning av använd matlagningsoljor 

och använt matlagningsfetter till returråvara

38320

Återvinning, bilar genom mekanisk sammanpressning 

med separering och sortering

38320

Återvinning, glasavfall, krossning, sortering och 

rengöring

38320

Återvinning, gummi, regenerering38320

Återvinning, kemikalier ur kemiskt avfall38320

Återvinning, matlagningsoljor, matlagningsfetter, till 

returråvara för foder till sällskapsdjur

38320

Återvinning, mekanisk krossning och malning av avfall 

från byggande och rivning av byggnader (inkl. virke) 

samt asfalt

38320

Återvinning, metall, kemisk eller mekanisk 

bearbetningsprocess

38320

Återvinning, plast, pelletering38320

Återvinning, plastavfall och gummiavfall till granulat38320
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Ädelgaser, framställning20110

Ädelgaser, partihandel46750

Ädelmetallmalmer, guld, silver, platina, brytning, 

sortering och anrikning

07290

Ädelstenar, butikshandel47772

Ädelstenar, naturliga, brytning08990

Ädelstenar, partihandel46769

Ädla metaller, partihandel46720

Äganderättshandlingar, tryckning18122

Ägarförvaltning, (fastighetsägare) bostadsfastigheter68201

Ägarförvaltning, (fastighetsägare) fastighet, ej 

bostadsfastigheter, industrifastigheter eller 

skogsfastigheter

68203

Ägarförvaltning, (fastighetsägare) industrifastigheter68202

Ägarförvaltning, skogsfastighet02101

Ägg, butikshandel (ägghandel, äggförsäljning)47299

Ägg, partihandel (ägghandel, äggförsäljning)46330

Ägg, produktion på gården (för försäljning)01471

Äggalbumin, tillverkning10890

Äggkartonger, papp, tillverkning17290

Äggkartonger, partihandel46762

Äggkartonger, plast, tillverkning22220

Äggkläckningsapparater, egentillverkade, installation28300

Äggkläckningsapparater, ej egentillverkade, 

installation, ej i samband med handel

33200

Äggkläckningsapparater, tillverkning28300

Äggpulver, framställning10890

Äggpulver, partihandel46330

Äktenskapsförmedlingar96090

Äktenskapsrådgivning88993

Äldreboende87301

Äldreexpedition88101

Äldreomsorg i särskilda boendeformer, som 

gruppboende, servicehus, ålderdomshem o.d.

87301

Äldreomsorg/äldrevård öppna sociala insatser, som 

hemtjänst, dagverksamhet, servicecentraler o.d.

88101

Äldrevård i särskilda boendeformer87301

Älgskadefondsföreningen64309

Ämbar, järn eller stål, (rymd högst 300 liter), 

tillverkning

25910

Ämbar, partihandel46762

Ämbar, trä, tillverkning16240

Ändringsskrädderier95290

Ändringssömnad95290

Ättika, partihandel46380

Ättika, tillverkning10840

Ättiksyra, partihandel46750

Ättiksyra, tillverkning20140

Äventyrsarrangemang, ospec93290
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Ögonbehandling (ögonmottagning) av läkare, ej på 

sjukhus

86222

Ögonbehandling av läkare, öppen hälsovård och 

sjukvård på sjukhus

86221

Ögonduschar, tillverkning32501

Ögonfransfärgning96022

Ögonfransförlängning96021

Ögonmottagning på sjukhus86102

Ögonproteser av glas, tillverkning32501

Öl, framställning (bryggning)11050

Öl, partihandel46340

Ölkaféer56100

Ölprovningar93290

Ölsatser, butikshandel47299

Ölsatser, partihandel (även internethandel till företag)46390

Öppenvård för ungdomar med sockerberoende88991

Öppenvård för ungdomar med ätstörningar88991

Öppenvård, vuxna missbrukare88992

Öppenvårdsmottagning, specialistläkare, på sjukhus86221

Öppna förskolor (öppen förskola)88910

Öppna sociala insatser (rådgivning, kontaktperson, 

kontaktfamiljer, personligt stöd för barn och ungdom, 

som är 20 år och yngre, med sociala problem)

88991

Öppna sociala insatser för vuxna alkoholmissbrukare, 

narkotikamissbrukare och läkemedelsmissbrukare

88992

Öppna spisar, murning av43999

Öronljusbehandling96040

Öronproppar, partihandel46460

Öronproppar, tillverkning32990

Öronvård, näsvård och halssjukvård på sjukhus86102

Örtteer, framställning10830

Örtterapi96040

Överbefälhavaren84221

Överdragning av metall med andra material än metall, 

på uppdrag

25610

Överdragning av textilier med gummi22190

Överfräsar, motordrivna handverktyg, tillverkning28240

Övergångslägenhet för vuxna87902

Överkläder, trikå, blandat, barn, dam, herr, 

butikshandel

47711

Överkläder, trikå, partihandel46420

Överlevnadsträning och kurser (ej personalutbildning)85599

Övernattningshem för hemlösa87902

Överrockar, herröverrockar och pojköverrockar, 

tillverkning

14130

Överskottsmaterial, begagnade varor, butikshandel47792

Översyn och justering av motorer, förgasare, 

styrinrättningar, upphängningar, bromsar m.m. för bilar

45201

Översyn och ombyggnad av luftfartyg och motorer till 

luftfartyg

30300

Översättning, spelfilm74300

Översättning, uppdrag74300

Översättningstjänster74300

Övertryckskammare (tryckkammare), tillverkning32501

Övervakning och naturvård rörande nationalparker och 

naturreservat

91040

Övervakningskameror, partihandel46432

Övrig detaljhandel (ej butik, ambulerande, torg, 

marknad, internet, provision)

47999

Övrig partihandel med blandat sortiment utan särskild 

specialisering (även internethandel till företag)

46900

Övriga köksväxter, odling i växthus (t.ex. melon)01134

Övriga köksväxter, odling på friland (sallat, rödbetor, 

gurkor, kålrötter, purjolök)

01133
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