
G2 Näringspolitiskt uppdrag 

• Definiera branscher: omsättning, antal företag, antal 

sysselsatta, utvecklingstrender, kopplingar till andra 

branscher (sektorer) etc. Dokumentera källor och 

antaganden så att materialet kan uppdateras vid behov. 

 

• Syftet: Underlaget/statistiken ska användas när vi 

kommunicerar  SGUs olika uppdrag både internt och 

externt. Det handlar också om att ge oss ett gemensamt 

underlag att referera och diskutera kring när vi pratar om 

samhällsbehovet av SGU.  



• A Jordbruk, skogsbruk och fiske  

• B Utvinning av mineral  

• C Tillverkning  

• D Försörjning av el, gas, värme och kyla  

• E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering  

• F Byggverksamhet  

• G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  

• H Transport och magasinering  

• I Hotell- och restaurangverksamhet  

• J Informations- och kommunikationsverksamhet  

• K Finans- och försäkringsverksamhet 

•  L Fastighetsverksamhet  

• M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  

• N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster  

• O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring  

• P Utbildning  

• Q Vård och omsorg; sociala tjänster  

• R Kultur, nöje och fritid  

• S Annan serviceverksamhet  

• T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk  

• U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

SNI koder 2007 



Tydlig relevans ” till/för näringsliv/bransch” 

Det arbete SGU tillhandahåller/bedriver är värdefullt för att 

bedriva verksamheten. (säger inget ifall det används eller 

inte – bara att det kan/bör användas) 

 

Diffus relevans 

Definition: De branscher där det är möjligt att SGU 

tillhandahåller/bedriver värdefullt arbete för verksamheten. 

Dock är osäkerheten så pass stor att mer utredning kan 

behövas. 

Definition av: 



Beskrivning av SGUs områden:  
 

• Marina underlag 

• Gruvor och prospektering 

• Energiutvinning, Geoenergi, torv 

• Grundvatten 

• Bergmaterial, byggande och infrastruktur 

• Förorenade områden 

• Jordartsgeologi 

• Miljömål 



SGUs produkter/material/information 
• Datamängd:  Öppna data, geodata, nedladdningsbara visningstjänster,  

  Kartmaterial 

• Visningstjänst: Kartvisare, Geolagret, kartmaterial som tillhandahålls via  

  en webbtjänst 

• Rapport:  

• Vägledning:  Expertstöd, checklistor 

• Föreskrifter:  Att SGUs föreskrifter om miljöövervakning,   

  åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer för grundvatten och  

  behörighet att utföra gruvmätning. 

• Remissvar:   

• Beslut:  Beslut enligt minerallagen 

• Tillsyn:  Tillstånd, gruvor, tillsyn till havs 

• Uppdrag:  Åt privata aktörer, myndighets-, regeringsuppdrag 

• Utbildning:  Låna en Geolog 

• Allmän information: Kundtjänstärenden, Rådgivning, Expertstöd inom särskilda 

frågor, Information 

 



 



SNI_AVD_SCB Övergripande indelning av Sveriges branscher utifrån SCBs 21 avdelningar inkl. koppling till SGUs verksamhet. Dvs. 
det SGU tillhandahåller/utför är värdefullt för att bedriva branschens verksamhet 

SNI_Detalj_SCB SCBs avdelningarna indelade i detaljgrupper  inkl . Koppling till SGUs arbetsområden,  tjänster och  produkter. 

SNI_Beskrivning_SCB Ger en mer utförlig beskrivning av detaljgrupperna. Kompletta beskrivning finns på SCBs hemsida 
http://www.sni2007.scb.se/). 

Sammansättning, 
Statistik och diagram  

sammanställningar, statisktik och diagram som tagits fram utifrån SGUs koppling till branschernas uppgifter om antal 
företag, antal anställda och omsättning. 

Flikar i Excelfilen:  

http://www.sni2007.scb.se/
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Tydlig relevans från SGUs 

arbetsområden (miljard kr)  
exkl  den påverkan som SGU har på Tillverkning, Handel, Hotell och Vård  
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Tydlig relevans med SGUs  

produkter (miljard kr)  
exkl den påverkan som SGU har på Tillverkning, Handel, Hotell och Vård 

 


