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Om undersökningen 

Syfte och användning  
Statistiken över Industrins varuproduktion (IVP) beskriver värdet och 

mängden av de varor, och därtill sammanhörande tjänster, som den 

svenska industrin producerat under året. 

Inom Sverige används statistiken främst av samhällets organ och 

näringslivets organisationer. Det främsta användningsområdet är för 

produktionsberäkningar för mineralutvinnings- och 

tillverkningsindustrin i Nationalräkenskaperna. Industrins 

varuproduktion ingår även i en inom EU samordnad undersökning, 

Prodcom (Produktionsstatistik inom Gemenskapen). 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna ska avse räkenskapsåret 2021. För företag med brutet 

räkenskapsår gäller att uppgifterna ska avse det räkenskapsår som 

avslutats mellan 2021-05-01 och 2022-04-30.  

Företag vars bokslut avslutas mellan 2022-01-01 och 2022-04-30 får 

undersökningen/blanketten under april månad 2022. 

Vilka företag ingår i enkätundersökningen? 
Enkätundersökningen omfattar alla företag med industriell verksamhet 

och med minst 20 anställda under 2021. För att uppfylla kravet på 

redovisning av varuspecificerad statistik omfattas också mindre företag 

med en nettoomsättning på 75 miljoner kronor eller mer under 2020. 

För nedanstående branscher är gränsen sänkt så att företag med minst 

10 anställda omfattas: 

SNI Benämning 

08 Annan utvinning av mineral 

20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter (omfattar 

tillverkning av trädgårdsjord med torv som huvudsaklig 

beståndsdel) 

23.5 Tillverkning av cement, kalk och gips 

23.6  Tillverkning av varor av betong, cement och gips 

23.7  Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten 

23.9  Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska 

produkter 

 

Varje företag erhåller en eller flera enkäter beroende på hur många 

undersökningsenheter företaget består av. För ytterligare information 

om undersökningen, se Kvalitetsdeklaration.  

https://scb.se/contentassets/5c89696f0b044be4a0b940874d9d5eae/nv0119_kd_2020_bs_210630.pdf
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www.scb.se › Hitta statistik › Näringsverksamhet › Näringslivets struktur › 

Industrins varuproduktion (IVP) › Dokumentation › Statistikens kvalitet 

Nytt för i år 
Definitionen av egen tillverkning under avsnitt 2.1.1 Fördelning av 

industriverksamhet i Sverige har ändrats för 2021. 

Varor som tillverkas av annat företag i Sverige där ni äger 75% eller mer 

av råvaran/insatsvaran ska nu redovisas på en egen rad och alltså inte 

tas med under Egenproducerade varor. 

Den elektroniska blanketten finns nu även tillgänglig på engelska.  

Sekretess och uppgiftsskyldighet 
Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är 

sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (SFS 2009:400). 

Det föreligger lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till SCB. I 

Svensk författningssamling (SFS 2001:99, 2001:100) anges att 

statistiken är obligatorisk. Företag som ej fullgjort sina skyldigheter kan 

därmed föreläggas med och tilldömas vite. SCB:s särskilda föreskrifter 

som avser statistik över Industrins varuproduktion finns publicerad i 

Statistiska centralbyråns författningssamling (SCB-FS 2021:33). 

Publicering av resultat 
Uppgifterna publiceras i de statistiska databaserna på www.scb.se dels 

den 30 juni 2022, dels i april 2023 då uppgifter per detaljerat 

varunummer publiceras. Företag med känsliga uppgifter kan vända sig 

till SCB och begära att dessa uppgifter ej ska ingå i redovisningen. 

Sekretess gäller endast då företagets lämnade uppgifter kan röjas när 

uppgifterna publiceras. 

  

https://www.scb.se/om-scb/scbs-verksamhet/regelverk-och-policyer/foreskrifter/uppgiftslamnande/scb-fs-202133/
http://www.scb.se/
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Blanketten 

Endast uppgifter för 2021 ska anges. Uppgifter för 2020 ska endast 

korrigeras om de är felaktiga. 

Instruktionerna nedan följer den elektroniska webblanketten. 

Avdelning 1 

Verksamhetsenheter 
Uppgifterna om verksamhetsenheter är frivilliga att lämna. De är dock 

viktiga för att upprätthålla god kvalitet i SCB:s företagsregister.  

Den uppgiftslämnande enheten innefattar i vissa fall ett flertal lokala 

verksamhetsenheter. Dessa lokala verksamhetsenheter är uppräknade i 

denna avdelning med identitets- och adressuppgifter samt uppgifter 

om bransch (kod och text). 

Om någon verksamhet upphört innan eller vid utgången av 2021, 

markera då vilken lokal verksamhetsenhet det gäller. Komplettera även 

listan med lokala verksamhetsenheter som saknas men vars verksamhet 

ingår i de lämnade uppgifterna.  

Kontrollera om de lokala verksamhetsenheterna har rätt bransch, om 

inte, ange rätt bransch. 

Redovisningsperiod 
Uppgifterna ska avse räkenskapsåret 2021. För företag med brutet 

räkenskapsår gäller att uppgifterna ska avse det räkenskapsår som 

avslutats mellan 2021-05-01 och 2022-04-30.  

Företag vars bokslut avslutas mellan 2022-01-01 och 2022-04-30 får 

undersökningen/blanketten under april månad 2022. 

Avdelning 2 

2.1 Intäkter 
Intäkter avser undersökningsenhetens nettoomsättning, vilket innebär 

att förutom intäkter från själva industriverksamheten ska även intäkter 

från övrig verksamhet specificeras. Uppgifterna ska avse 

försäljningsvärde, vilket ska beräknas på grundval av priset fritt fabrik 

under redovisningsperioden. Intäkterna redovisas efter avdrag för 

kassarabatter, övriga rabatter, mervärdesskatter och annan skatt som är 

direkt knuten till försäljning samt efter avdrag för separat uttagna 

fraktkostnader. Intäkter som förs under rubriken övriga rörelseintäkter 

i företagets bokslut ska ej redovisas. 
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För företaget som helhet ska uppgiften överensstämma med den 

officiella årsredovisningen. Undantag gällande dessa överens-

stämmelser är då företaget har produktion av en enskild produkt under 

lång tid, vilket innebär lageruppbyggnad. I detta fall ska även lagerupp-

byggnaden inkluderas i nettoomsättningen. 

Rad 01: Industriverksamhet i Sverige 
Här redovisas intäkter för tillverkning av varor och produktion av 

industriella tjänster (t.ex. reparationer och underhåll) och 

mineralutvinning i Sverige.  

I industriverksamhet i Sverige ingår all försäljning av produkter som 

tillverkats vid företaget, produktion som utförts på särskild beställning 

s.k. legotillverkning, även biprodukter, avfall, skrot m.m., 

lönbearbetning (beställaren tillhandahåller råvaran/insatsvaran) som 

utförts åt utomstående, reparation och service/underhåll (utom på 

byggnader, anläggningar och motorfordon), som utförts åt 

utomstående. Med utomstående avses utanför den juridiska personen. 

Även montering/installation hos kunder som personalen vid företaget 

utfört, bearbetning av inköpta eller inlämnade produkter (t.ex. 

blekning, färgning, slipning, tryckning, förgyllning, etsning och 

lackering) som är av sådan karaktär att de inte ingår under begreppet 

produktion, lönbearbetning, reparation eller montering ska ingå.  

Detta värde ska senare fördelas i tabell 2.1.1. 

Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas utomlands för företagets 

räkning, men som innan försäljning tas hem till Sverige ska redovisas 

på Rad 02b.  

Rad 02: Intäkter från färdiga varor tillverkade vid annan enhet inom 
företaget 
Här redovisas intäkter från försäljning av varor som köps in i färdigt 

skick från annan enhet inom företaget, och utan vidare bearbetning 

säljs till kund. Handel med varor som köps in från andra företag och 

säljs vidare utan vidare bearbetning ingår inte här, utan redovisas med 

tillhörande SNI-kod under övrig verksamhet (rad 05-15). 

Rad 02b: Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas i utlandet för 
företagets räkning, men som innan försäljning tas hem till Sverige 
Här redovisas intäkter för varor som tillverkas/bearbetas för företagets 

räkning av en underleverantör i utlandet och där varorna tas hem till 

Sverige innan försäljning. Varorna faktureras från Sverige. 
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Rad 03: Intäkter för varor som tillverkas/bearbetas i utlandet för 
företagets räkning (företaget äger insatsvarorna) där försäljningen 
sker i utlandet, utan att varorna däremellan passerar svensk gräns 
Här redovisas intäkter för varor i utlandet, som genom 

tillverkning/bearbetning i utlandet ändrat fysisk form eller andra 

egenskaper, och som under perioden sålts vidare till utländsk motpart. 

Tillverkningen/bearbetningen ska ha skett i en utländsk parts 

produktionsanläggning med dennes personal och maskiner. Råvarorna 

som bearbetats ska dock ägas av er under hela bearbetningsprocessen. 

Råvarorna som bearbetats i utlandet kan tidigare ha köpts i utlandet 

eller ha förts ut från Sverige. De färdiga varorna får inte passera svensk 

gräns efter tillverkning/bearbetning. Intäkterna ska avse varor som 

fakturerats från Sverige. 

Observera att även kostnader ska anges för denna verksamhet när 

intäkterna är 15 miljoner kr eller mer. Kostnaderna omfattar både 

råvaror, förnödenheter och bearbetningstjänster. Råvarorna kan 

antingen köpas in i utlandet eller föras ut från Sverige. 

Rad 04: Merchanting - Intäkter för handelsvaror som köps in och säljs 
vidare (i oförändrat skick) i utlandet, utan att varorna däremellan 
passerar svensk gräns 
Här redovisas intäkter för merchanting, vilket innebär att handelsvaror 

både köps in och säljs i utlandet utan att däremellan passera svensk 

gräns. Varorna får heller inte genom bearbetning ändra fysisk form eller 

andra egenskaper under tiden mellan köp och försäljning. 

Observera att även kostnader ska anges för denna verksamhet när 

intäkterna är 15 miljoner kr eller mer. Handelsvarorna ska ha 

kostnadsförts under perioden och även lagerförändring ska ingå. 

Rad 05-15: Intäkter från Övriga verksamheter 
Här redovisas den del av nettoomsättningen som inte kan hänföras till 

rad 01–04. Med övriga verksamheter avses verksamhet såsom 

transporter, jord- och skogsbruk, bygg- och anläggningsverksamhet, 

parti-, agentur- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, 

förvaltnings-, fastighets- och uthyrningsverksamhet, energiförsörjning 

och företagstjänster. Intäkterna ska fördelas på verksamhetskoder, SNI 

2007, enligt bifogad förteckning, se bilaga 1. I de fall det är svårt att 

hitta lämplig kod kan verksamheten istället beskrivas i ord.  

Rad 17-19: Internleveranser 
Med internleveranser avses försäljningsvärdet för produkter/tjänster 

som säljs till andra enheter inom företaget. Internleveranserna kan 

delas in i tre områden: 
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Rad 17: Internleveranser för vidareförädling 
Här redovisas internleveranser av produkter och halvfabrikat, 

härrörande från industriell verksamhet, som bearbetas ytterligare vid 

den mottagande enheten innan den färdiga varan säljs till kund. 

Rad 18: Internleveranser av egenproducerade färdiga varor 
Här redovisas internleveranser av produkter, härrörande från industriell 

verksamhet, som den mottagande enheten säljer till kund utan vidare 

bearbetning. Detta gäller även internleveranser till försäljningskontor 

eller andra enheter som ej undersöks i denna undersökning, men som 

tillhör företaget. 

Rad 19: Internleveranser av varor och tjänster från icke industriell verksamhet 
Här redovisas internleveranser av produkter som ej härrör från industri-

verksamhet. Redovisning sker av värdet som härrör från övrig 

verksamhet (rad 05–15). 

Rad 20: Summa nettoomsättning exklusive internleveranser 
Här redovisas undersökningsenhetens nettoomsättning med avdragna 

internleveranser, dvs. det belopp som motsvarar nettoomsättningen 

i företagets årsredovisning. 

2.1.1 Fördelning av industriverksamhet i Sverige 

OBSERVERA! 

Definitionen av egen tillverkning, rad 21, har ändrats för 2021. 

Varor som tillverkas av annat företag i Sverige där ni äger 75% eller mer 

av råvaran/insatsvaran ska nu redovisas på en egen rad, rad 26, och 

alltså inte tas med under Egenproducerade varor. 

Egen tillverkning och bearbetning 

Rad 21: Leveranser av egenproducerade varor åt utomstående eller annan 
enhet inom företaget 
All försäljning av produkter som tillverkas vid enheten. Även 

produktion som utförs på särskild beställning, s.k. legotillverkning ska 

ingå. Industriverksamheten omfattar också biprodukter såsom avfall, 

skrot, ånga m.m.  

Rad 23: Reparationer och underhåll åt utomstående eller annan enhet inom 
företaget 
All reparation och all service/underhåll utförda åt utomstående eller 

annan enhet inom företaget redovisas här. Undantag är företag som 

tillhör följande branscher: 

SNI-kod 41-43: Nybyggnad och reparation, ändrings-, renoverings- och 

underhållsarbeten 
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SNI-kod 45.2: Underhåll och reparationer av motorfordon utom 

motorcyklar 

SNI-kod 95: Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga 

artiklar 

Undantagen redovisas med tillhörande SNI-kod under övrig verksamhet 

(rad 05-15). 

Rad 24: Montering och installation åt utomstående eller annan enhet inom 
företaget 
Här ingår all montering/installation åt utomstående eller annan enhet 

inom företaget, som utförs hos kund. 

Rad 25: Annan bearbetning åt utomstående eller annan enhet inom företaget 
Här avses all bearbetning av inköpta eller inlämnade produkter som är 

av sådan karaktär att de inte ingår under begreppen produktion, 

lönbearbetning, reparation eller montering. Några exempel är blekning, 

färgning, slipning, tryckning, förgyllning, etsning och lackering.  

Dessutom ingår vissa varunummer där EU frångår kopplingen mellan 

den varunomenklatur som används för produktionsstatistiken, 

Prodcom och den Sverige använder i undersökningen, Kombinerade 

nomenklaturen (KN). Det gäller produktion av fartyg samt annan 

flytande materiel, med KN-nummer inom 8901-8902 och 8904-8908. 

Dessa produkter ska rapporteras på särskilda varukoder. Varunummer 

kan sökas med hjälp av förstoringsglaset i den elektroniska blanketten 

eller på IVP:s uppgiftslämnarsida: http://www.scb.se/ivp där ni väljer 

"Sök varunummer" eller "Sök varunummer per bransch". Kontakta 

gärna SCB om ni behöver hjälp att hitta rätt varunummer. 

Rad 22: Lönbearbetning åt utomstående eller annan enhet inom företaget 
All lönbearbetning som utförs åt utomstående eller annan enhet inom 

företaget. Lönbearbetning innebär produktion där beställaren står för 

större delen av insatsvarorna/råvarorna. 

Tillverkning från annat företag 

Rad 26: Varor som tillverkas av annat företag där ni äger större delen av 
råvaran/insatsvaran. Avser inte utlagd tillverkning av insatsvaror till den egna 
produktionen. 
Här redovisas försäljning för varor där ni lagt ut tillverkningen till 

annat företag i Sverige och där ni själva äger mer än 75% av 

råvarorna/insatsvarorna. I de fall den utlagda tillverkningen är en 

insatsvara (delar eller tillbehör) till er egen varutillverkning ska 

uppgiften inte redovisas här utan ingå i den färdiga varan. 

http://www.scb.se/ivp
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Avdelning 3 
Uppgifterna i tabell 2.1.1 ska överensstämma med specifikationen av 

varor och tjänster i avdelningarna 3.1, 3.2 och 3.3. Rad 21, rad 23, rad 

24 och rad 25 ska specificeras i 3.1. Rad 22 ska specificeras i 3.2. Rad 26 

ska specificeras i 3.3. 

3.1 Specifikation, leveranser av egenproducerade varor och 

industriella tjänster  

Kolumn: VaruNr, Beskrivning, Kvantitetsenhet 
Varunummer som används är klassificerade enligt Kombinerade 

nomenklaturen (KN), i blanketten benämnd med VaruNr. För 

industriella tjänster används en för produktionsstatistiken specifik 

kodsättning. Förtryckt finns enbart de varunummer som ni tidigare 

lämnat uppgifter för. Ni måste komplettera med nya varunummer om 

det skett förändringar i produktionen.  

Varunummer kan sökas med hjälp av förstoringsglaset i den 

elektroniska blanketten eller på IVP:s uppgiftslämnarsida: 

http://www.scb.se/ivp där ni väljer "Sök varunummer" eller "Sök 

varunummer per bransch". Om ni inte hittar ett lämpligt varunummer 

kan ni beskriva varan i klartext. Ring gärna SCB om ni behöver hjälp 

med att hitta rätt varunummer. 

Kolumn: Anm.  
(finns endast i den elektroniska webblanketten) 

I kolumnen Anm. (Anmärkning) framgår vad som ska rapporteras för 

just det varunumret. Det kan vara Leveranser och/eller Total 

produktion.  

Med Leveranser avses all tillverkning som sker under redovisningsperio-

den och som levereras från enheten. Leveranser av produkter som 

tillverkas under tidigare år ska också tas med.  

I de fall total produktion (Produktion) efterfrågas ska utöver varor som 

tillverkas och levereras från undersökningsenheten även varor som 

tillverkas för lager (lagerökning) samt halvfabrikat som används för 

vidareförädling inom den egna enheten ingå. Allt avseende 

räkenskapsåret. 

Har företaget produktion av en enskild produkt under lång tid, som 

innebär lageruppbyggnad, ska produktionsvärde anges istället för 

leveransvärde. 

Kolumn: Kvantitet 
Det är varunumret som bestämmer i vilken kvantitetsenhet som 

rapporteringen ska göras och om det är leveranser och/eller total 

produktion som avses. Om ett varunummer valts, framgår det av 

http://www.scb.se/ivp
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kolumnerna ”Anm.” och ”Kvantitetsenhet” vilka uppgifter som 

efterfrågas. För vissa varunummer behöver ingen kvantitet anges. För 

dessa varunummer visas bara ett streck i kolumnen för kvantitetsenhet.  

En förteckning över samtliga förekommande kvantitetsenheter finns i 

bilaga 2. Under ”Sök varunummer” på http://www.scb.se/ivp finns 

angivet om kvantitetsuppgift ska anges, och i så fall vilken 

kvantitetsenhet som ska användas. 

Om det är svårt att ange exakt kvantitetsuppgift går det bra att lämna 

uppskattad kvantitet för varunumret.  

Kolumn: Värde  
Försäljningsvärdet redovisas i 1000-tals kronor. Avdragsgill mervärdes-

skatt, andra skatter och avgifter samt offentliga subventioner och 

bidrag ska ej ingå. Observera att värden ska avse 

försäljningsvärden. 

För reparationer och underhåll ska värdet omfatta ersättning för såväl 

bearbetning som det egna material som används. För montering och 

installation ska endast värdet för den utförda tjänsten redovisas. 

Kolumn: Internleveranser 
Värden för eventuella internleveranser (gäller endast företag med flera 

undersökningsenheter) delas upp i internleveranser för vidareförädling 

och i internleveranser av egenproducerade färdiga varor. 

Varunummerförändringar 
Varje år sker det förändringar av varunummer. Om ni föregående år 

rapporterat på ett varunummer som nu har ersatts med ett eller flera 

nya varunummer kommer ni få de nya varunumren förifyllda.  

3.2 Specifikation av lönbearbetning  

Kolumn: VaruNr, Beskrivning, Kvantitetsenhet 
Varunummer som används är klassificerade enligt Kombinerade 

nomenklaturen (KN), i blanketten benämnd med VaruNr. För 

industriella tjänster används en för produktionsstatistiken specifik 

kodsättning. Förtryckt finns enbart de varunummer som ni tidigare 

lämnat uppgifter för under lönbearbetning. Ni måste komplettera med 

nya varunummer om det skett förändringar i produktionen. 

Varunummer kan sökas med hjälp av förstoringsglaset i den 

elektroniska blanketten eller på IVP:s uppgiftslämnarsida: 

http://www.scb.se/ivp där ni väljer "Sök varunummer" eller "Sök 

varunummer per bransch". Om ni inte hittar ett lämpligt varunummer 

kan ni beskriva varan i klartext. Ring gärna SCB om ni behöver hjälp 

med att hitta rätt varunummer. 

http://www.scb.se/ivp
http://www.scb.se/ivp
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Kolumn: Anm. 
(finns endast i den elektroniska webblanketten) 

I kolumnen Anm. (Anmärkning) framgår vad som ska rapporteras för 

just det varunumret. Det kan vara Leveranser och/eller Total 

produktion.  

Med Leveranser avses all tillverkning som sker under redovisningsperio-

den och som levereras från enheten. Leveranser av produkter som 

tillverkas under tidigare år ska också tas med.  

I de fall total produktion (Produktion) efterfrågas ska utöver varor som 

tillverkas och levereras från undersökningsenheten även varor som 

tillverkas för lager (lagerökning) samt halvfabrikat som används för 

vidareförädling inom den egna enheten ingå. Allt avseende 

räkenskapsåret. 

Har företaget produktion av en enskild produkt under lång tid, som 

innebär lageruppbyggnad, ska produktionsvärde anges istället för 

leveransvärde. 

Kolumn: Kvantitet 
Det är varunumret som bestämmer i vilken kvantitetsenhet som 

rapporteringen ska göras och om det är leveranser och/eller total 

produktion som avses. Om ett varunummer valts, framgår det av 

kolumnerna ”Anm.” och ”Kvantitetsenhet” vilka uppgifter som 

efterfrågas. För vissa varunummer behöver ingen kvantitet anges. För 

dessa varunummer visas bara ett streck i kolumnen för kvantitetsenhet.  

En förteckning över samtliga förekommande kvantitetsenheter finns i 

bilaga 2. Under ”Sök varunummer” på http://www.scb.se/ivp finns 

angivet om kvantitetsuppgift ska anges, och i så fall vilken 

kvantitetsenhet som ska användas. 

Om det är svårt att ange exakt kvantitetsuppgift går det bra att lämna 

uppskattad kvantitet för varunumret.  

Kolumn: Värde 
Försäljningsvärdet redovisas i 1000-tals kronor. Observera att värden 

ska avse försäljningsvärden. 

Kolumn: Internleveranser 
Värden för eventuella internleveranser (gäller endast företag med flera 

undersökningsenheter) delas upp i internleveranser för vidareförädling 

och i internleveranser av egenproducerade färdiga varor. 

http://www.scb.se/ivp
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Varunummerförändringar 
Varje år sker det förändringar av varunummer. Om ni föregående år 

rapporterat på ett varunummer som nu har ersatts med ett eller flera 

nya varunummer kommer ni få de nya varunumren förifyllda.  

3.3 Specifikation av varor som tillverkas av annat företag 

där ni äger större delen av råvaran/insatsvaran 

Kolumn: VaruNr, Beskrivning, Kvantitetsenhet 
Varunummer som används är klassificerade enligt Kombinerade 

nomenklaturen (KN), i blanketten benämnd med VaruNr. För 

industriella tjänster används en för produktionsstatistiken specifik 

kodsättning.  

Eftersom 2021 är första gången som ”Tillverkning från annat företag” 

ska särredovisas finns inga varunummer utskrivna i förväg.  

De varunummer ni lämnat uppgifter för förra året under 

egenproducerade varor finns däremot utskrivna under 3.1 under 

rubriken ”Varunummer som tidigare använts”. Ett tips är att titta här 

för att hitta rätt varunummer. 

Varunummer kan sökas med hjälp av förstoringsglaset i den 

elektroniska blanketten eller på IVP:s uppgiftslämnarsida: 

http://www.scb.se/ivp där ni väljer "Sök varunummer" eller "Sök 

varunummer per bransch". Om ni inte hittar ett lämpligt varunummer 

kan ni beskriva varan i klartext. Ring gärna SCB om ni behöver hjälp 

med att hitta rätt varunummer. 

Kolumn: Anm. 
(finns endast i den elektroniska webblanketten) 

I kolumnen Anm. (Anmärkning) framgår vad som ska rapporteras för 

just det varunumret. Det kan vara Leveranser och/eller Total 

produktion.  

Med Leveranser avses all tillverkning som sker under redovisningsperio-

den och som levereras från enheten. Leveranser av produkter som 

tillverkas under tidigare år ska också tas med.  

I de fall total produktion (Produktion) efterfrågas ska utöver varor som 

tillverkas och levereras från undersökningsenheten även varor som 

tillverkas för lager (lagerökning) samt halvfabrikat som används för 

vidareförädling inom den egna enheten ingå. Allt avseende 

räkenskapsåret. 

Har företaget produktion av en enskild produkt under lång tid, som 

innebär lageruppbyggnad, ska produktionsvärde anges istället för 

leveransvärde. 

http://www.scb.se/ivp
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Kolumn: Kvantitet 
Det är varunumret som bestämmer i vilken kvantitetsenhet som 

rapporteringen ska göras och om det är leveranser och/eller total 

produktion som avses. Om ett varunummer valts, framgår det av 

kolumnerna ”Anm.” och ”Kvantitetsenhet” vilka uppgifter som 

efterfrågas. För vissa varunummer behöver ingen kvantitet anges. För 

dessa varunummer visas bara ett streck i kolumnen för kvantitetsenhet.  

En förteckning över samtliga förekommande kvantitetsenheter finns i 

bilaga 2. Under ”Sök varunummer” på http://www.scb.se/ivp finns 

angivet om kvantitetsuppgift ska anges, och i så fall vilken 

kvantitetsenhet som ska användas. 

Om det är svårt att ange exakt kvantitetsuppgift går det bra att lämna 

uppskattad kvantitet för varunumret.  

Kolumn: Värde 
Försäljningsvärdet redovisas i 1000-tals kronor. Avdragsgill mervärdes-

skatt, andra skatter och avgifter samt offentliga subventioner och 

bidrag ska ej ingå. Observera att värden ska avse 

försäljningsvärden. 

Kolumn: Internleveranser 
Värden för eventuella internleveranser (gäller endast företag med flera 

undersökningsenheter) delas upp i internleveranser för vidareförädling 

och i internleveranser av färdiga varor. 

Varunummerförändringar 
Varje år sker det förändringar av varunummer. Om ni föregående år 

rapporterat på ett varunummer som nu har ersatts med ett eller flera 

nya varunummer kommer ni få de nya varunumren förifyllda.  

Avdelning 4 
I pappersblanketten finns dessa frågor i Avdelning 1. 

Information 
Förändringar i verksamheten som kan påverka denna undersökning 

anges här. Det kan t.ex. vara om delar av verksamheten har sålts, till 

vem verksamhet har sålts etc.  

Tidsåtgång  
Denna fråga är frivillig. För att kunna uppskatta hur mycket resurser 

företagen lägger ner på besvarandet av enkäten finns en fråga om 

tidsåtgång.  

http://www.scb.se/ivp
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Bilaga 1 - Förteckning över verksamhetsarter med 

branschkoder enligt näringsgrensindelning  

(SNI 2007)  
SNI-koden används vid redovisning av icke-industriella verksamheter under 

övrig verksamhet, avd. 2: 2.1: rad 05–15. 

 

A  Jordbruk, skogsbruk och fiske 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

D  Försörjning av el, gas, värme och kyla 

35.110 Generering av elektricitet 

35.120 Överföring av elektricitet 

35.130 Distribution av elektricitet 

35.140 Handel med elektricitet 

35.210 Framställning av gas 

35.220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät 

35.230 Handel med gas via rörnät 

35.300 Försörjning av värme och kyla 

 

E  Vattenförsörjning; avloppsrening, avfalls-hantering och sanering 

36.001  Grundvattenförsörjning 

36.002  Ytvattenförsörjning 

37.000  Avloppsrening 

38.110  Insamling av icke-farligt avfall 

38.120  Insamling av farligt avfall 

38.210  Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall 

38.220  Behandling och bortskaffande av farligt avfall 

38.311  Demontering av uttjänta fordon  

38.312  Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning  

38.319  Demontering av övrig kasserad utrustning  

38.320  Återvinning av källsorterat material 

39.000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet 

för föroreningsbekämpning 

 

F  Byggverksamhet 

41.100 Utformning av byggprojekt 

41.200 Byggande av bostadshus och andra byggnader 

42.110 Anläggning av vägar och motorvägar 

42.120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor 

42.130 Anläggning av broar och tunnlar 

42.210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp  

42.220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation  

42.910 Vattenbyggnad 

42.990 Övriga anläggningsarbeten 

43.110 Rivning av hus och byggnader 

43.120 Mark- och grundarbeten 

43.130 Markundersökning 

43.210 Elinstallationer 

43.221 Värme- och sanitetsarbeten 

43.222 Ventilationsarbeten 

43.223 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
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43.229 Övriga VVS-arbeten 

43.290 Andra bygginstallationer 

43.310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 

43.320 Byggnadssnickeriarbeten 

43.330 Golv- och väggbeläggningsarbeten 

43.341 Måleriarbeten 

43.342 Glasmästeriarbeten 

43.390 Annan slutbehandling av byggnader 

43.911 Takarbeten av plåt 

43.912 Takarbeten av andra material än plåt 

43.991 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 

43.999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 

45410 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 

 

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  

45.110 Handel med personbilar och lätta motorfordon 

45.191 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 

45.192 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 

45.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 

45.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 

45.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom 

motorcyklar 

45.204 Däckservice 

45.310 Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till 

motorfordon utom motorcyklar 

45.320 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 

45.400 Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och 

tillbehör 

46.110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och 

textilhalvfabrikat 

46.120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 

46.130 Provisionshandel med virke och byggmaterial 

46.141 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och 

luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer 

46.142 Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer 

46.150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 

46.160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 

46.170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak 

46.180 Provisionshandel med annat specialsortiment 

46.190 Provisionshandel med blandat sortiment 

46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder 

46.220 Partihandel med blommor och växter 

46.230 Partihandel med levande djur 

46.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 

46.310 Partihandel med frukt och grönsaker 

46.320 Partihandel med kött- och köttvaror 

46.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 

46.340 Partihandel med drycker 

46.350 Partihandel med tobak 

46.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 

46.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 

46.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur 
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46.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 

46.410 Partihandel med textilier 

46.420 Partihandel med kläder och skodon 

46.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 

46.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 

46.433 Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild 

46.434 Partihandel med elartiklar 

46.435 Partihandel med fotografiska och optiska produkter 

46.440 Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel 

46.450 Partihandel med parfym och kosmetika 

46.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 

46.470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 

46.480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror 

46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 

46.492 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 

46.499 Partihandel med övriga hushållsvaror 

46.510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

46.521 Partihandel med elektronikkomponenter 

46.522 Partihandel med teleprodukter 

46.610 Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 

46.620 Partihandel med verktygsmaskiner 

46.630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 

46.640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 

46.650 Partihandel med kontorsmöbler 

46.660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

46.691 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 

46.692 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 

46.699 Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning 

46.710 Partihandel med bränslen 

46.720 Partihandel med metaller och metallmalmer 

46.731 Partihandel med virke och andra byggmaterial 

46.732 Partihandel med sanitetsgods 

46.741 Partihandel med järnhandelsvaror 

46.742 Partihandel med VVS-varor 

46.750 Partihandel med kemiska produkter 

46.761 Partihandel med industriförnödenheter 

46.762 Partihandel med emballage 

46.769 Partihandel med övriga insatsvaror 

46.771 Partihandel med uttjänta fordon 

46.772 Partihandel med metallavfall och metallskrot 

46.773 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 

46.900 Övrig partihandel 

47.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 

47.112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 

47.191 Annan varuhus- och stormarknadshandel 

47.199 Övrig detaljhandel med brett sortiment 

47.210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 

47.220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 

47.230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 

47.241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror  

47.242 Specialiserad butikshandel med konfektyrer 

47.250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 

47.260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 
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47.291 Specialiserad butikshandel med hälsokost 

47.299 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 

47.300 Specialiserad detaljhandel med drivmedel 

47.410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 

47.420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 

47.430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt 

videoutrustning 

47.510 Specialiserad butikshandel med textilier 

47.521 Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror  

47.522 Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor 

47.523 Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker 

47.531 Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och 

golvbeklädnad 

47.532 Specialiserad butikshandel med inredningstextilier 

47.540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och 

hushållsapparater 

47.591 Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet 

47.592 Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler  

47.593 Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra 

bosättningsvaror 

47.594 Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar 

47.595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter 

47.610 Specialiserad butikshandel med böcker 

47.621 Specialiserad butikshandel med tidningar 

47.622 Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror 

47.630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och 

skivor för musik och bild 

47.641 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar 

och båtar 

47.642 Specialiserad butikshandel med cyklar 

47.643 Specialiserad butikshandel med båtar 

47.650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 

47.711 Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 

47.712 Specialiserad butikshandel med herrkläder 

47.713 Specialiserad butikshandel med damkläder 

47.714 Specialiserad butikshandel med barnkläder 

47.715 Specialiserad butikshandel med pälsar 

47.721 Specialiserad butikshandel med skodon  

47.722 Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 

47.730 Apotekshandel 

47.740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 

47.750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 

47.761 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 

gödselmedel 

47.762 Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur 

47.771 Specialiserad butikshandel med ur 

47.772 Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken 

47.781 Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar 

utom fotoutrustning 

47.782 Specialiserad butikshandel med fotoutrustning 

47.783 Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet 

47.784 Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken 

47.789 Övrig specialiserad butikshandel 
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47.791 Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 

47.792 Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor 

47.793 Auktioner i butik 

47.810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 

47.820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 

47.890 Torg- och marknadshandel med övriga varor 

47.911 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment 

47.912 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror 

47.913 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra 

mediavaror 

47.914 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan 

elektronisk utrustning 

47.915 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och 

fritidsutrustning 

47.916 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror 

47.917 Auktioner på Internet 

47.919 Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor 

47.991 Provisionsdetaljhandel (ej auktioner) 

47.992 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 

47.993 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 

47.994 Auktioner ej i butik eller på Internet 

47.999 Övrig detaljhandel ej i butik 

 

H  Transport och magasinering 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

I  Hotell och restaurangverksamhet 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

J  Informations- och kommunikationsverksamhet 

58.110 Bokutgivning 

58.120 Publicering av kataloger och sändlistor 

58.131 Dagstidningsutgivning 

58.132 Annonstidningsutgivning 

58.140 Utgivning av tidskrifter 

58.190 Annan förlagsverksamhet 

58.210 Utgivning av dataspel 

58.290 Utgivning av annan programvara 

59.110 Produktion av film, video och TV-program 

59.120 Efterproduktion av film, video och TV-program 

59.130 Film-, video- och TV-programdistribution 

59.140 Filmvisning 

59.200 Ljudinspelning och fonogramutgivning 

60.100 Sändning av radioprogram 

60.200 Planering av TV-program och sändningsverksamhet 

61.100 Trådbunden telekommunikation 

61.200 Trådlös telekommunikation 

61.300 Telekommunikation via satellit 

61.900 Annan telekommunikation 

62.010 Dataprogrammering 

62.020 Datakonsultverksamhet 

62.030 Datordrifttjänster 

62.090 Andra IT- och datatjänster 
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63.110 Databehandling, hosting o.d. 

63.120 Webbportaler 

63.910 Nyhetsservice 

63.990 Övriga informationstjänster 

 

K  Finans- och försäkringsverksamhet 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

L  Fastighetsverksamhet 

68.100 Handel med egna fastigheter 

68.201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder 

68.202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler 

68.203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler 

68.204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar 

68.209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 

68.310 Fastighetsförmedling 

68.320 Fastighetsförvaltning på uppdrag 

 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

69.101 Advokatbyråverksamhet 

69.102 Juridiska byråers verksamhet m.m. 

69.103 Patentbyråverksamhet m.m. 

69.201 Redovisning och bokföring 

69.202 Revision 

69.203 Skatterådgivning 

70.100 Verksamheter som utövas av huvudkontor 

70.210 PR och kommunikation 

70.220 Konsultverksamhet avseende företags organisation 

71.110 Arkitektverksamhet  

71.121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik 

71.122 Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik 

71.123 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik 

71.124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik 

71.129 Övrig teknisk konsultverksamhet  

71.200 Teknisk provning och analys 

72.110 Bioteknisk forskning och utveckling 

72.190 Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 

72.200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 

73.111 Reklambyråverksamhet 

73.112 Direktreklamverksamhet 

73.119 Övrig reklamverksamhet 

73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning 

73.200 Marknads- och opinionsundersökning 

74.101 Industri- och produktdesignverksamhet 

74.102 Grafisk designverksamhet 

74.103 Inredningsarkitektverksamhet 

74.201 Porträttfotoverksamhet 

74.202 Reklamfotoverksamhet 

74.203 Press- och övrig fotografverksamhet 

74.204 Fotolaboratorieverksamhet 

74.300  Översättning och tolkning 

74.900 Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

75.000 Veterinärverksamhet  
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N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

77.110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 

77.120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 

77.210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 

77.220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor 

77.290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt 

bruk 

77.310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 

77.320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 

77.330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

(inklusive datorer) 

77.340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar 

77.350 Uthyrning och leasing av flygplan 

77.390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och 

materiella tillgångar 

77.400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med 

undantag för upphovsrättsskyddade verk 

78.100 Arbetsförmedling och rekrytering 

78.200 Personaluthyrning 

78.300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 

79.110 Resebyråverksamhet 

79.120 Researrangemang 

79.900 Turist- och bokningsservice 

80.100 Säkerhetsverksamhet 

80.200 Säkerhetssystemtjänster 

80.300 Spanings- och detektivverksamhet 

81.100 Fastighetsrelaterade stödtjänster 

81.210 Lokalvård 

81.221 Rengöring av byggnader 

81.222 Skorstensfejarverksamhet 

81.290 Annan rengöring 

81.300 Skötsel och underhåll av grönytor 

82.110 Kombinerade kontorstjänster  

82.190 Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade 

kontorstjänster 

82.200 Callcenterverksamhet 

82.300 Arrangemang av kongresser och mässor 

82.910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet 

82.920 Förpackningsverksamhet 

82.990 Övriga företagstjänster 

 

P Utbildning 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

R Kultur, nöje och fritid 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 
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S Annan serviceverksamhet inkl. reparationer av datorer, 

hushållsartiklar och personliga artiklar 

Beskriv förekommande verksamhet under denna rubrik i klartext. 

 

Diverse verksamheter 

99987 Uthyrning av egen personal 

99988 Debiterad inköpt materiel o utrustning 

99995 Intäkter av pant 

99996 Debiterade fraktkostnader o.d. (fraktkostnader som ni har fakturerat 

kunden separat och som inte har ingått i försäljningspriset) 

99999    Övrigt, beskriv vad  
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Bilaga 2 – Kvantitetsenheter 
 

BRT Bruttoregisterton  

(2,8316 kbm) 

BRTJ  Bruttoregisterton, justerad 

c/k Karat (1 metrisk karat = 

0,0002 kg) 

element Antal element 

ct/l Bärförmåga i ton 

g Gram 

1 000 GJ 1 000 Gigajoule 

kg Kilogram 

kg Al2O3 Kilogram dialuminium-

trioxid 

kg B2O3 Kilogram dibortrioxid 

kg BaCO3  Kilogram bariumkarbonat 

kg Cl Kilogram klor 

kg F Kilogram fluor 

kg HCl Kilogram saltsyra 

kg H2O2  Kilogram vätesuperoxid 

kg KOH Kilogram kaliumhydroxid 

(pottaska) 

kg K2O Kilogram kaliumoxid 

kg K2CO3  Kilogram kaliumkarbonat 

kg N Kilogram kväve 

kg NaOH Kilogram natriumhydroxid 

(kaustiksoda) 

kg Na2CO3  Kilogram natriumkarbonat 

kg Na2S2O5 Kilogram natriumpyrosulfid 

kg PbO Kilogram blyoxid 

kg P2O5 Kilogram fosforpentoxid 

(fosforanhydrid) 

kg S Kilogram svavel 

kg SO2 Kilogram svaveldioxid 

kg SiO2 Kilogram kiseldioxid 

kg TiO2 Kilogram titandioxid 

kg aktsubst  Kilogram aktiverad substans 

kg 90% sdt Kilogram av 90 % 

torrsubstans 

kg HF Kilogram vätefluorid 

kg effekt Effektiva kilogram 

km Kilometer 

kW Kilowatt 

kWh Kilowattimmar 

l Liter 

l alk 100%  Liter ren (100 %) alkohol 

m Meter 

m2 Kvadratmeter 

m3 Kubikmeter 

par Antal par 

st Antal stycken 

1 000 elem. Antal 1 000 element 

ton Ton 

ton Al2O3 Ton 

dialuminiumtrioxid 

ton B2O3 Ton dibortrioxid 

ton BaCO3 Ton bariumkarbonat 

ton Cl Ton klor 

ton F Ton fluor 

ton HCl Ton saltsyra 

ton H2O2 Ton vätesuperoxid 

ton H2SO4 Ton svavelsyra 

ton KOH Ton kaliumhydroxid 

(pottaska) 

ton K2O Ton kaliumoxid 

ton K2CO3 Ton kaliumkarbonat 

ton N Ton kväve 

ton NaOH Ton natriumhydroxid 

(kaustiksoda) 

ton Na2CO3 Ton natriumkarbonat 

ton Na2S2O5 Ton 

natriumpyrosulfid 

ton PbO Ton blyoxid 

ton P2O5 Ton fosforpentoxid 

(fosforanhydrid) 

ton S Ton svavel 

ton SO2 Ton svaveldioxid 

ton SiO2 Ton kiseldioxid 

ton TiO2 Ton titandioxid 

ton aktsubs Ton aktiverad 

substans 

ton 90% sdt Ton av 90 % 

torrsubstans 

ton HF Ton vätefluorid 

ton effekt Effektiva ton 

1 000 kW 1 000 kilowatt 

1 000 l 1 000 liter 

1 000 l alk 1 000 liter ren  

(100 %) alkohol 

1 000 m2 1 000 kvadratmeter 

1 000 m3 1 000 kubikmeter 

1 000 par Antal 1 000 par 

1 000 st Antal 1 000 stycken 


