
  

 
 

 

 
 

Beskrivning av varugrupper i lagerstatistik för 

varuhandeln. 

11. Jordbruks- och odlingsvaror, kemikalier   
Innefattar insatsvaror till och varor från jordbruk och odling samt alla 
former av kemikalier.  
 
12. Papper, skinn, hudar 
Innefattar råvaror från pappers och massaindustri, returpapper, skinn 
och hudar. 
 
13. Järn, stål, metall, skrot 
Innefattar metallvaror som säljs till andra företag för vidare 
bearbetning eller användning i produktion.  
 
14. Byggvaror, järnhandelsvaror 
Innefattar alla typer av varor som används som byggnadsmaterial 
eller som insatsvaror i olika byggprojekt samt andra varor som är 
vanliga inom bygg och järnhandel och som säljs till företag eller d irekt 
till konsument.  
 
15. Maskiner och övriga insatsvaror 
Innefattar maskiner, komponenter och övriga insatsvaror som avses 
användas i produktion/ verksamhet hos kunden. Observera att 
datorer, kontorsmaskiner, kontorsmöbler etc. redovisas under vgr 32. 
 
21. Livsmedel 
Innefattar alla former av livsmedel inklusive hälsokost och färd iglagad  
mat. 
 
22. Alkoholhaltiga drycker 
Innefattar alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit. 
 
29. Övriga dagligvaror (ej livsmedel) 
Innefattar andra dagligvaror än livsmedel.  
 
31. Kläder, skor, väskor 
Innefattar kläder (även skyddskläder), skor, väskor och accessoarer. 
 
32. Hemutrustning, inredning, elektronik 
Innefattar varor som hemutrustning, heminredning, hem - och 
kontorselektronik och konst. 
 
33. Fritidsvaror/Motorcyklar, Släpfordon 
Innefattar varor som används i samband med fritids och hobby 
verksamhet inklusive ur, guld , foto, optik och musik.  
 
34. Apoteksvaror 
Innefattar alla former av läkemedel och mediciner. 
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41. Nya person- och lastbilar 
Innefattar nya person- och lastbilar, bussar och liknande fordon. 
 
43. Fordonsreservdelar och tillbehör 
Innefattar alla former av delar, reservdelar och tillbeh ör till 
personbilar, lastbilar, motorcyklar och liknande fordon. 
 
44. Bränsle och drivmedel 
Innefattar drivmedel till fordon och bränsle för uppvärm ning av 
fastigheter och användning som insatsvara inom industrin. 
 
80. Begagnade varor 
Innefattar alla former av begagnade varor som exempelvis bilar, 
motorcyklar, båtar, entreprenadmaskiner och andra maskiner. 
 
90. Övriga varor 
Innefattar eventuella övriga varor som inte passar in under någon av 
övriga varugrupper. 
 


