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Företagsdatabasen (FDB)
2013
NV0101
I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om
undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del
av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer
man direkt till aktuellt avsnitt.
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A

Allmänna uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Näringsverksamhet

Näringslivets struktur.

SOS-klassificering

Tillhör inte (SOS)
Företagsdatabasen (FDB) är ett av SCB:s tre basregister.
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:

Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
A.5

Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
2014-11-21

Klostergatan 23
Peter Thorén
019-17 64 64
019-17 61 17
foretag@scb.se

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
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019-17 61 17
foretag@scb.se
Uppgiftsskyldighet

Företagsdatabasen (FDB) baseras till stor del på administrativa register.
Enligt förordningen(SFS 1984:692) om det allmänna företagsregistret får
Skatteverkets och Bolagsverkets register användas som källor.
Uppgifter för arbetsställenummer på kontrolluppgiften regleras i lagen om
arbetsställenummer (1984:533). Uppgiftsskyldighet om arbetsställenummer
regleras i Skatteförfarandelagen (2011:1244).
A.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om
den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

För Företagsdatabasens företagsenkäter gäller att de får gallras med en gallringsfrist som SCB fastställer, dock senast efter 2 år.
Årsversioner av Företagsdatabasen på ADB-medium finns långtidsarkiverade
sedan 1972.
Ingen gallring sker på årsversionerna.
A.9

EU-reglering

FDB:s innehåll regleras i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr
177/2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska
ändamål som ersätter förordning (EG) nr 2186/93 rörande företagsregister för
statistiska ändamål.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) Nr 696/93 föreskriver de
enheter som ska användas för observation och analys av produktionssystemet
inom gemenskapen. De flesta av dessa har även inkluderats i FDB.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1893/2006 om fastställande
av den statistiska näringsgrensindelningen NACE rev. 2 (SNI 2007)
A.10

Syfte och historik

SCB fick 1963 riksdagens uppdrag att föra ett centralt företagsregister, CFR.
Syftet var att ge företagsstatistiken förutsättningar att uppfylla kraven på
täckningsgrad, samordning, aktualitet m.m., samt att rationalisera bort de olika
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företagsregister som fördes på andra avdelningar på SCB. Det centrala företagsregistret uppdaterades inledningsvis två gånger per år med uppgifter från de
skatteadministrativa registren.
På 1960-talet utvecklades tekniken för att skapa jämförbar statistik genom
användande av samordnade rampopulationer och samordnade urval. 1972
genomfördes för första gången systemet för samordnade urval (SAMU). En
årlig SAMU-version skapades i november, och extra insatser gjordes för att
kvaliteten på företagsregistret skulle vara bästa möjliga vid den tidpunkten.
Från 1975 togs uppgifter från de 25 000 största företagen in via en årlig enkät.
I början av 1980-talet kompletterades företagsregistret med den offentliga
sektorns arbetsställen.
I samband med Folk- och Bostadsräkningen 1980 bedrevs ett omfattande
samarbete med kommunerna för att höja kvaliteten på arbetsställebeståndet.
Efter dessa insatser ansågs företagsregistret i början av 1980-talet vara någorlunda komplett även när det gäller företagens arbetsställen, och fick då
namnet centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). Genom det arbete
som bedrevs i Basregisterutredningen, och som resulterade i förordningen (SFS
1984:692) om det allmänna företagsregistret, förbättrades förutsättningarna för
vården av företagsregistret väsentligt genom att rätten att utnyttja ett antal andra
administrativa register föreskrevs. I förordningen avgränsas den del av företagsregistret som är det allmänna företagsregistret. Det innehåller färre variabler,
och ett jämfört med dagens företagsdatabas (FDB) enklare företagsbegrepp, där
ett företag motsvarar den juridiska enheten och dess arbetsställen. Uppgifterna i
det allmänna företagsregistret kan spridas i samhället utan prövning. Det
allmänna företagsregistret kallades fram till 1995 BASUN-registret, därefter
SCB:s Företagsregister men namnet BASUN används även fortfarande.
Efter Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) har en anpassning skett till
EU-förordningar rörande ekonomisk statistik och företagsregister för statistiska
ändamål. Innehållet i företagsregistret har därmed också byggts ut med flera nya
enhetstyper, beskrivna i avsnitt 1.1.1 nedan. Det nya systemet togs i drift vid
årsskiftet 1999/2000. Företagsregistret döptes om för att markera detta utbyggda
innehåll och heter numera Företagsdatabasen (FDB).
FDB bildar urvalsram främst för ekonomisk statistik inklusive arbetsmarknadsstatistik och sysselsättningsstatistik, men används även inom andra statistikområden. Med hjälp av FDB avgränsas populationerna för de statistiska undersökningarna vad avser enheter, branscher och storleksgrupper. Ur FDB hämtas
namn- och adressuppgifter på de företag, arbetsställen och/eller verksamhetsenheter som ska ingå i olika undersökningar. Informationen i FDB används också
som underlag för studier av näringslivets struktur och demografi.
FDB är ett av basregistren i det registerstatistiska systemet och omfattar också
det tidigare fristående Koncernregistret.
A.11

Statistikanvändning

Företagsdatabasen (FDB) används som urvalsram i SCB:s system för samordnade urval (SAMU). Fyra SAMU-versioner av FDB skapas varje år. FDB
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används som samordningsinstrument avseende bestånd, enhetsavgränsningar
och klassificeringar för hela den ekonomiska statistiken. FDB används även som
urvalsram för andra statistiska undersökningar, genomförda inom eller utanför
SCB.
Den enda statistik som görs enbart med FDB som grund är tabeller som
framställs årligen och som publiceras i statistikdatabasen. De redovisar antalet
företag och anställda per SNI och storleksklass i FDB. Tabellerna är tillgängliga
i Sveriges Statistiska Databaser på SCB:s webbplats:
http://www.scb.se/NV0101
Tillväxtanalys får från SCB uppgifter till deras officiella statistik över Nystartade företag med början kvartal 1 år 2011. Länk till Tillväxtanalys:
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/nystartade_foretag
A.12

Uppläggning och genomförande

Företagsdatabasen (FDB) uppdateras löpande med information från flera
administrativa källor där Skatteverket, Bolagsverket (via Skatteverket) och
Svensk Adressändring AB är de viktigaste.
De ca 60 företagen som ingår i de 50 största företagsgrupperna ses regelbundet
över av en särskild grupp på SCB.
Löpande uppdateringar
• Veckovis med uppgifter från Skatteverket.
• Uppdatering sker månadsvis av antalet anställda från skattedeklarationerna från Skatteverket.
• Adressändringar varje vecka från Svensk Adressändring AB.
Årliga uppdateringar
• Antal anställda uppdateras med uppgifter från kontrolluppgifter från
Skatteverket. Denna uppgift beräknas i de flesta fall enligt en särskild
modell från kontrolluppgifter från Skatteverket. Eftersom kontrolluppgifterna bara omfattar löneanställda blir antal anställda färre än antalet
faktiskt sysselsatta, åtminstone för enskilda firmor och handelsbolag, där
ägarnas arbetsinsats saknas.
• Från fastighetstaxeringsregistret hos Skatteverket hämtas fastighetstaxeringsvärden.
• Uppdateringar av omsättning hämtas från mervärdeskatteregistret.
Under augusti sänds enkäten ”Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas” ut
till alla företag med mer än ett arbetsställe, ca 8 000 företag. Dess primära syfte
är att företagen ska kontrollera arbetsställenumret (ASTNr), som ska anges på
varje anställds kontrolluppgift (KU) till Skatteverket. Enkäten samlar även in
ändrade adressuppgifter m.m.
Återkoppling hämtas också in från andra statistiska undersökningar som görs på
SCB.
De olika informationskällorna värderas mot varandra enligt ett prioriteringsförfarande. I tveksamma eller mer komplicerade fall kontaktas företagen direkt.
Aviseringar från Skatteverket kontrolleras maskinellt och manuellt samt rättas
upp innan den egentliga uppdateringen sker.
Näringsgrenskod, SNI-kod, sätts i samband med registrering hos Skatteverket. I
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SCB:s Företagsregister tilldelas även arbetsställen samt andra statistiska enheter
SNI-koder. I stort sett alla arbetsställen med anställda har minst en SNI-kod
(99,9 procent). För arbetsställen utan anställda saknar 2,6 procent uppgift om
SNI-kod. SNI-koder underhålls och uppdateras i registret utifrån feedback från
undersökningar, ändringar från Skatteverket eller andra kontakter.
Sektortillhörighet och ägarkontroll sätts maskinellt utifrån uppgifter om
företagens juridiska form. För finansinstituten kodas dock sektor manuellt.
A.13

Internationell rapportering

Årligen rapporteras uppgifter till Eurostat i Business Inquiry samt den demografiska förändringen av uppgifterna från Företagsdatabasen (FDB).
FDB är representerat i tre working groups i det europeiska statistiksamarbetet:
Working Group on Business Registers and Statistical Units, Working Group on
Business Demography och Working group on Classifications.
A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Ny EU-förordning för företagsregistren i EU beslutades 20 februari 2008.
Företagsdatabasen (FDB) uppfyller i stort de krav EU-förordningen från 2008
innehåller. Några förändringar återstår att genomföra, som exempelvis att införa
variabeln sysselsatta.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

SCB beskriver kvaliteten i statistiken enligt ett kvalitetsbegrepp som består av
fem huvudkomponenter:
Innehåll
I detta avsnitt beskrivs registrets innehåll för att visa hur väl registret tillgodoser externa krav och önskemål.
Tillförlitlighet
Informationen under detta avsnitt ska tala om i vilken mån man kan lita på
registret. För att strukturera informationen behandlas olika osäkerhetskällor
som har en påverkan på registrets kvalitet. Här behandlas också vad myndigheten gör för att minimera dessa osäkerheter.
Aktualitet och punktlighet
Avsnittet ger information om tidsavståndet mellan publicering av registret
och registrets referenstid samt om publiceringsfrekvens och hur väl publiceringsplanen har följts.
Jämförbarhet och samanvändbarhet
Avsnittet behandlar olika aspekter som påverkar registrets jämförbarhet
över tid och mellan grupper samt möjligheter att använda registret tillsammans med andra register.
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Tillgänglighet och förståelighet
I avsnitt anges i vilka kanaler registret görs tillgänglig. Information ges
också om hur man kan få tillgång till registrets dokumentation. Även olika
referenser anges här till studier, handböcker m.m. som är relevanta för tolkningen av resultat och tillförlitligheten i registren (denna mening kan ev. tas
bort för register?).
För mer information om kvalitetsbegreppet för officiell statistik och en mer
detaljerad redovisning av innebörden i de fem huvudkomponenterna, se
rapporten Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell
statistik (MIS2001:1) i serien Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges
officiella statistik. Publikationen finns på SCB:s webbplats.
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Forsta_Statistik/Metod/_Dokument/MI
S2001_1.pdf
Denna kvalitetsdeklaration avser SCB:s företagsdatabas (FDB) den 31 december
2013.
B.1

Innehåll

Företagsdatabasen (FDB) är ett register över samtliga institutionella enheter
(företag, organisationer, enskilda firmor, handelsbolag m.fl.) som bedriver någon
form av ekonomisk verksamhet, oavsett om de tillhör den privata eller den
offentliga sektorn.
I FDB används två olika företagsbegrepp. I det allmänna företagsregistret är ett
företag den juridiska enheten JE och dess arbetsställen AE. Statistiskt sett
representeras företaget av företagsenheten FE och de arbetsställen som ingår i
den.
Den enda direkta publicering som görs ur FDB är tabeller med uppgifter om
antalet företag och anställda per näringsgren och storleksklass.
1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

Innehåll i Företagsdatabasen (FDB) regleras i Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 177/2008 om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål.
Enligt förordningen ska FDB innehålla alla institutionella enheter (företag,
organisationer, enskilda firmor, handelsbolag m.fl.) som bedriver en ekonomisk
aktivitet och som bidrar till bruttonationalprodukten till marknadspriser (BNP).
De juridiska enheterna som ansvarar för de institutionella enheterna och deras
lokala enheter. Samtliga juridiska personer, även de som inte bedriver någon
verksamhet, ska dessutom finnas i registret.
De juridiska enheterna omfattar:
• Alla juridiska personer (exklusive dödsbon)
• Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet
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Fysiska personer som har inregistrerad firma
Utländska fysiska personer ej bosatta i Sverige som bedriver näringsverksamhet i Sverige
Dödsbon som är arbetsgivare och/eller momsregistrerade och/eller Fskatteregistrerad

FDB har sju objekttyper:
Företagsenhet
Juridisk enhet
Arbetsställeenhet
Verksamhetsenhet
Lokal verksamhetsenhet
Firma
Arbetsställenummerenhet

FE
JE
AE
VE
LVE
FIRMA
AST

Sambandet mellan objekttyperna
Rutorna visar objekten i FDB och linjerna sambanden mellan objekten.
Figur 1 Sambanden mellan objekttyperna i FDB

En Företagsenhet (FE) består av en eller flera juridiska enheter och den
bedriver en eller flera verksamheter på en eller flera platser. FE är i regel den
minsta enhet för vilken både resultat- och balansräkningsuppgifter kan erhållas.
Av samordningsskäl ligger den i vissa fall på en högre nivå. Den kan inkludera
JE:en som har status ej verksam i FDB men är levande i t.ex. administrativa
register. Det finns överlevnadsregler för FE relativt JE (t.ex. överlever en FE
med ett arbetsställe och oförändrad verksamhet vid ”organisationsnummerbyte”)
och regler för AE:s överlevnad. I ett mindre antal fall är FE en hjälp-FE som
betjänar flera FE:er (avvikelse från EU-definitionen).
Med Juridisk enhet (JE) avses en juridisk eller fysisk person som bedriver
eller avser att bedriva något slag av affärsmässig verksamhet.
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Den praktiska avgränsningen som används för JE är:
• Juridiska personer exkl. dödsbon (juridisk form 91), utländska juridiska
personer (juridisk form 96) och utländska fysiker (juridisk form 10) oavsett registrering för moms, arbetsgivare eller F-skatt.
• Juridiska personer som är dödsbon och som är registrerade för moms,
arbetsgiva-re eller F-skatt (oavsett bransch).
• Utländska juridiska personer oavsett registrering för moms, arbetsgivare
eller F-skatt (Organisationsnummer = 16-502, 16-516, 16-902, 16-934).
• Utländska fysiker oavsett registrering för moms, arbetsgivare eller Fskatt (Organisationsnummer = 16-302).
• Fysiska personer med minst en registrerad firma oavsett registrering för
moms, arbetsgivare eller F-skatt.
• Fysiska personer utan registrerad firma men som är registrerade för
moms, arbetsgivare eller F-skatt (oavsett bransch, ålder eller arbetsgivartyp).
Alla JE som är avregistrerade hos Skatteverket sparas i två år innan de tas bort.
Med Arbetsställeenhet (AE) avses en geografiskt avgränsad del av ett företag
(en adress) där verksamhet bedrivs.
För JE som är lokalt sammanhållet (t ex inom inhägnat område eller i intilliggande byggnader) och som är sammansatta av flera enheter (produktions-,
serviceenheter etc.) registreras normalt endast ett AE.
Alla verksamma JE har minst ett AE.
För registrering av fler AE till ett JE måste ett antal villkor vara uppfyllda:
• det ska förekomma någon typ av verksamhet på arbetsstället (näringsgren),
• det ska finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad
enhet = adress),
• verksamheten ska bedrivas minst 20 timmar/vecka och ha anställd personal.
• om ett nedlagt arbetsställe startar om igen inom två år så återanvänder vi
tidigare CfarNr (Id-begreppet på AE).
Undantag
AE som har stor ekonomisk betydelse kan räknas som arbetsställe även om de
inte följer reglerna ovan. Exempel på detta är kraftstationer och betongstationer .
I de fall ett AE med flera verksamheter är uppdelat på flera AE med samma
adress men olika verksamheter har detta skett efter överenskommelse med SCB.
För kommuner har en avgränsning av arbetsställen som utgår från kommunernas
olika förvaltningar, enligt kommunallagen, funnits vara lämplig. Varje förvaltning ska redovisas på de adresser där verksamhet stadigvarande bedrivs. Varje
adress inom förvaltningen är således ett AE. Detta innebär att flera kommunala
arbetsställen kan förekomma på en och samma adress. "Normal hjälpverksamhet" som t.ex. lokalvård och vaktmästeri är däremot inte egna AE.
För landsting används en avgränsning av arbetsställen som utgår från landstingens olika förvaltningar/ nämnder. Varje förvaltning ska som särskilt AE
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redovisa varje adress där förvaltningen bedriver stadigvarande verksamhet.
Detta innebär att även landstingen kan ha flera AE på en och samma adress.
Som AE räknas inte:
(i)
rörlig verksamhet, exempelvis: taxi, åkeri,
(ii)
tillfälliga arbetsplatser, exempelvis: byggnadsverksamhet,
(iii)
växlande arbetsplatser, exempelvis: mobil krossanläggning,
(iv)
hemmet, exempelvis: väderobservatör, hemsömnad.
I fallen (i) - (iv) hänförs verksamheten till det AE varifrån den närmast administreras. Hemadress förekommer som belägenhetsadress om JE endast har ett
arbetsställe och verksamheten är av typ (i) - (iv).
Exempel på vad som inte räknas som AE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skogsavverkning,
mobil krossanläggning uppställd kortare tid än ett år,
grustag, sandtag utan fasta anläggningar och byggnader samt obemannat,
kraftstationer < 100 KW för allmän användning, < 400 KW för annan
användning,
byggarbetsplatser oavsett byggtidens längd samt förråd, verkstäder m.m.
som endast existerar under byggtiden,
apoteks- och systembolagsfilialer som är inhysta i annat företags lokaler
och betjänas av detta företags ordinarie personal,
personalmatsalar vid ett arbetsställe med annan verksamhet för den egna
personalen samt skött av den egna personalen,
campingar, utomhusbadplatser, skidbackar utan särskilda anläggningar
av stor ekonomisk betydelse,
distributionsföretags avlämningsställen för tidningar vid exempelvis
kiosker, bensinmackar och liknande,
fartyg hänförs till det arbetsställe varifrån det administreras; ombordanställda för utrikes sjöfart medräknas ej i antalet anställda,
städbolag som städar hos andra företag ska normalt inte registreras som
arbetsställe,
bildningsförbundens undervisningsverksamhet i hyrda lokaler (som ej
samtidigt används som kansli eller kontor),
företagshälsovård av normal omfattning,
sommarkiosker, sommaraffärer,
lastbilsförare som åkerier har stationerade hos andra större åkerier och
speditörer,
croupierer, rockvaktmästare i speciella företag inhysta på restauranger,
lotteristånd utplacerade i varuhus, på torg och liknande.

Verksamhetsenheten (VE): Om en företagsenhet är verksam inom flera olika
SNI-nivåer (branscher) kan det vara nödvändigt att dela upp företagsenheten i
olika VE. Skälet till VE, är att i den ekonomiska statistiken kunna redovisa
värden per SNI utan påverkan från andra verksamheter inom företagsenheterna.
Lokala verksamhetsenheten (LVE) är den verksamhetsrena delen av en
AE. Ett arbetsställe där flera verksamheter finns kan delas upp i flera LVE:n.
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LVE är den enhet som placeras in i VE.
SCB kan även beakta uppgiftslämnares önskemål om uppdelning på affärsområden o. dyl. I enstaka fall kan det därför finnas flera LVE:er inom ett AE med
samma verksamhet.
En LVE – och därmed även en VE – med flera verksamheter så bidrar huvudverksamhet i statistiken med litet för mycket till huvudverksamheten. Samtidigt
försvinner övriga verksamheter från en eller flera andra av nationalräkenskapernas redovisningsgrupper. Målet är att dessa ”över- och underskott” ska vara
försumbara i statistiken.
Firma-enhet är relaterad till fysisk person. En fysisk person kan ha en eller
flera inregistrerade firmor. I de fallen finns ingen administrativ källa tillgänglig
för att avgöra vilken/vilka av firmorna som är aktiva. SCB sätter den senaste
registrerade firman som aktiv, i undantags fall kan annan firma vara aktiv enl.
överenskommelse med den fysiska personen med flera firmor.
AST-enheten. Med en AST-enhet menas ett arbetsställenummer som knyts till
ett arbetsställe vilket ger SCB möjlighet att knyta den anställde till rätt arbetsställe i statistiken. En juridisk enhet med flera arbetsställen ska enligt lag (SFS
1984:533) om arbetsställenummer m.m. för varje arbetsställe ha ett eller flera
arbetsställenummer, ASTNr. ASTNr tilldelas av SCB. SCB ska underrätta
berörda arbetsgivare om deras ASTNr senast den 30 november varje år. ASTNr
anges sedan av arbetsgivaren på kontrolluppgiften för varje anställd. Kontrolluppgiften lämnas till Skatteverket i januari varje år. Ett företag kan påverka
vilka nummer som används om det underlättar för företaget. Ex. kan man
använda butiksnummer om sådana finns. Arbetsställets SNI-kod, geografiska
belägenhet och övriga klassificerande variabler kan därmed knytas till individen.
AST-enheten används av SCB bl.a. för att räkna antal lämnade kontrolluppgifter
på varje arbetsställe, pendlingsstatistik och för annan regional statistik.
1.1.2

Variabler

Företagsdatabasen (FDB) innehåller ett stort antal variabler. De viktigaste för
varje objekttyp beskrivs nedan. Dessutom finns variabler som anger källa för
lagrad information, och olika tidsangivelser.
Företagsenhet FE
Antal anställda enligt statistikens mått
Näringsgrenar
Omsättningsår
Sammansatt/ej sammansatt FE
Slutdatum
Startdatum
Statuskod, verksam/icke verksam FE
Storleksklass efter antal anställda enligt statistikens mått
Storleksklass efter taxeringsvärde på ägda fastigheter
Storleksklass efter årsomsättning
Årsomsättning
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Juridisk enhet JE
Aktiekapital
Antal anställda
Antal anställda enligt KU, kontrolluppgifterna
Antal arbetsställen
Antal firmor
E-postadress
Fax
Institutionell sektor
Juridisk form
Namn
Näringsgrenar
Postadress
Status, verksam/icke verksam JE
Status, avgångs- och tillkomstdatum i
• arbetsgivarregistret
• F-skatteregistret
• finansinspektionens register (används inte f.n. inte)
• momsregistret
• patent- och registreringsverkets register
Storleksklass efter antal anställda
Storleksklass efter taxeringsvärde på ägda fastigheter
Säteskommun
Telefon
Årsomsättning
Ägarkontroll
Arbetsställeenhet AE
Antal anställda
Antal anställda enligt statistikens mått
Belägenhetsadress
Benämning
E-postadress
Fax
Kommunkod
Näringsgrenar
Postadress
Status, verksam/icke verksam AE
Storleksklass efter antal anställda
Storleksklass efter antal anställda enligt statistikens mått
Telefon
Lokal verksamhetsenhet LVE
Antal anställda enligt statistikens mått
Benämning
Näringsgrenar
Status, verksam/icke verksam LVE
Storleksklass efter antal anställda enligt statistikens mått
Verksamhetsenhet VE
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Antal anställda enligt statistikens mått
Benämning
Näringsgrenar
Status, verksam/icke verksam VE
Storleksklass efter antal anställda enligt statistikens mått
Storleksklass efter årsomsättning
1.1.3

Statistiska mått

De tabeller ur Företagsdatabasen som publiceras i statistikdatabasen varje år i
december, redovisas antal företag och arbetsställen. Avser juridiska enheter vid
november-SAMU (systemet för samordnade urval), d.v.s. månadsskiftet
november-december. Tabellerna är tillgängliga i Sveriges Statistiska Databaser
på SCB:s webbplats: http://www.scb.se/NV0101

1.1.4

Redovisningsgrupper

I de tabeller ur Företagsdatabasen som publiceras i statistikdatabasen varje år i
december, redovisas antal företag och arbetsställen i olika storleks-klasser och
näringsgrenar i riket, per län och per kommun. Tabellerna är tillgängliga i
Sveriges Statistiska Databaser på SCB:s webbplats: http://www.scb.se/NV0101

1.1.5

Referenstider

Företagsdatabasen (FDB) innehåller senast tillgängliga information om företagen och deras verksamhet. När en förändring görs noteras källa, noteringstid och
källtid för förändringen. Noteringstiden ska visa tidpunkten för när en förändring skett i verkligheten, det vill säga referenstidpunkten. Aktualiteten bedöms
vara olika för olika källor, och källtiden skrivs därför tillbaka mellan 0 och 480
dagar från uppdateringstillfället, för att få den tid när händelsen beräknats
verkligen inträffade.
De flesta variablerna ingår i de veckovisa dataleveranserna från Skatteverket.
Några viktiga variabler uppdateras årsvis:
•
•
•

1.2.

Uppgifter från kontrolluppgifterna (antal anställda för företag med ett
arbets-ställe, antal anställda enligt KU, KUår och lön enligt KU) uppdateras under våren med uppgifter avseende föregående kalenderår.
Uppgifter från fastighetstaxeringsregistret (storleksklass enligt värdet på
den juridiska enhetens fastighetsinnehav) uppdateras i slutet av året med
uppgifter avseende föregående kalenderår.
Uppgifter om årsomsättning (årsomsättning och omsättningsår) uppdateras från mervärdeskatteregistret vid tre tillfällen, april, september och
december med uppgifter avseende föregående kalenderår.
Fullständighet

Fullständigheten bedöms vara mycket god, även om det vid varje tidpunkt
föreligger en viss övertäckning och en viss undertäckning på grund av den tid
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det tar för informationen om en verksamhets nedläggning respektive start att
registreras i Företagsdatabasen (FDB), se punkt 2.2 nedan. Så kallad svart
verksamhet saknas även den i Företagsdatabasen.
B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Uppgifter från Företagsdatabasen (FDB) har allmänt sett god kvalitet. Eftersom
företagsuppgifter används utbrett på SCB och i samhället så ökar chansen för att
fel i uppgifterna hittas och rättas. SCB får veckovisa uppdateringar om företagsbeståndet från Skatteverket. Flera andra källor finns för uppdateringar av
uppgifter till FDB som Bolagsverket, Kammarkollegiet, Länsstyrelser, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, och Lantmäteriet. Uppgifter om företag
uppdateras också utifrån de SCB undersökningar som riktar sig till företag.
De största osäkerheterna för FDB är täckningsproblem, se avsnitt 2.2.2 Ramtäckning, samt frågetecken om att vissa uppgifter som FDB får är korrekta eller
inte, se avsnitt 2.2.3 Mätning .
Specifikationer
FDB uppfyller väl de krav som EU ställer på ett företagsregisters bestånd och
variabelinnehåll. NACE och institutionell sektor- och ägarkontrollkod vårdas
och internationell klassifikation följs. Däremot tillämpas inte de statistiska
enheterna fullt ut enligt Rådets förordning (EG) nr 177/2008 om inrättande av
en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål.
De stora företagen och koncernerna bidrar till en stor andel av den ekonomiska
statistiken och en utökad användning av enhetsavgränsningar skulle ge större
förutsättningar för samordning i produktionen, vilket i sin tur skulle leda till en
ökad kvalitet i den ekonomiska statistiken. SCB ansvarar för ca 60 sammansatta
företagsenhet (SF) som ingår i de 50 största företagsgrupperna. Att skapa flera
SF kommer att ske i samband med projektet för ett nytt FDB som planeras att
vara klart 2014.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

FDB är ett totalregister varför något urval inte görs.
2.2.2

Ramtäckning

Företagsdatabasen (FDB) baseras i huvudsak på administrativ information från
Skatteverket, Bolagsverket och Svensk Adressändring AB. Det finns enheter
som borde vara med i registret men inte är det (undertäckning) samt enheter som
är med i registret trots att de inte borde vara det (övertäckning), vilket leder till
täckningsfel. Dessa täckningsfel beror i huvudsak på att SCB saknar en informationskälla för vissa uppgifter respektive systembegränsningar i nuvarande
system för FDB.
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1 Undertäckning
FDB kan inte alltid fånga upp om det finns flera arbetsställen
En källa till undertäckning är att FDB saknar möjlighet att fånga upp om nya
företag har fler än ett enda arbetsställe. FDB är här helt beroende av att få
återkoppling från andra SCB-undersökningar som har direkt kontakt med
företag i fråga om fler arbetsställen förekommer. Detta innebär att det finns en
växande undertäckning i FDB gällande uppgifter om nya företag som har fler
arbetsställen. Ibland kan FDB få kännedom om ett andra arbetsställe när SCB
får adressändringar från Svensk Adressändring AB. Antalet företag som har
flera arbetsställen har stadigt har minskat sedan 1990 i FDB med ca 1 000 st. på
senare år. Troligen är detta ingen korrekt spegling av verkligheten. SCB:s
bedömning är att antalet företag med flera arbetsställen torde vara fler än vad
som finns i FDB idag.
Undertäckningen innebär en ökande svårighet för de statistikområden som
använder FDB som en statistisk ram och som väljer arbetsställen som
urvalsobjekt. Företag som har flera arbetsställen finns ofta utspridda över fler
regioner. Inte sällan utförs också olika aktiviteter på olika arbetsställen vilket
gör att de tillhör olika näringsgrenar. Om antalet arbetsställen fångas upp i
minskande omfattning i FDB gör att statistikområden får ökande svårigheter att
visa tillförlitlig statistik på regional nivå samt i kombination med näringsgren.
Även en redovisning av statistik på enbart näringsgren kan påverkas i vissa fall
med arbetsställe som urvalsobjekt.
En ytterligare form av undertäckning i FDB avser fysiska personer som enligt
SCB:s momsregister betalar moms men inte är formellt momsregistrerade hos
Skatteverket. Möjliga åtgärder kommer att utredas i ett planerat projekt med
syfte att skapa ett nytt FDB.
II Övertäckning
Övertäckningen i FDB består av företag som inte längre har någon ekonomisk
verksamhet men som fortfarande kan vara registrerade för främst moms hos
Skatteverket. Dessa företag är registrerade som fortfarande verksamma i FDB
beroende på att det finns olika behov till å ena sidan företagsdatabasen som är
ett statistiskt register och till det allmänna företagsregistret som är ett
adressregister.
Övertäckningen innebär att de statistikområden som använder FDB som en
statistisk ram får med en del inaktiva företag i sina urval. Beroende på i vilken
utsträckning dessa företag kommer med i urvalet samt hur företagen hanteras i
de enskilda undersökningen kan de skapa en liten osäkerhet i statistiken.
SCB genomför just nu ett projekt för att skapa ett nytt FDB i syfte att möta nya
innehållskrav från EU. I detta projekt kommer frågan om övertäckning och
undertäckning att utredas närmare för att lösa problemen.
Dubbletter
I en s.k. sammansatta företagen som innehåller flera juridiska enheter kan det
finnas dubbletter av arbetsställen om flera av de ingående företagens arbetsstälNV0101_BS_2013_BW_141119 (2).docx
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len är verksamma på samma belägenhetsadress. Det utreds i projektet för ett nytt
FDB om hur det här problemet ska lösas.
2.2.3

Mätning

Informationen i FDB kommer huvudsakligen från administrativa register hos
Skatteverket, Bolagsverket och Svensk Adressändring AB. FDB uppdateras
varje vecka med information från Skatteverkets register. Skatteverket har i sin
tur samlat informationen via blanketter för bl. a. skatte- och avgiftsanmälan,
kontrolluppgifter och momsdeklarationer. Uppgifter kommer också från
Bolagsverket, Kammarkollegiet, Länsstyrelser, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Lantmäteriet och SCB (offentlig sektor) om registrerade enheter.
Korrekta uppgifter från grundregistreringen
Företag måste göra grundregistreringen (som moms, som arbetsgivare och för Fskattsedel) för att kunna komma igång med sin verksamhet. Eftersom det så
starkt ligger i företagarens eget intresse att själva registreringen blir gjord torde
grundregistreringen inte ge upphov till stora mätfel.
Risk för fel i belägenhetsadressen
Det har visat sig finnas viss risk för mätfel i registreringen av uppgift om
belägenhetsadress. Det förekommer att företagare inte fyller i belägenhetsadress
eller missförstår och fyller i postadress eller hemadress i stället för belägenhetsadress. Detta påverkar statistikundersökningar särskilt när den felaktiga
uppgiften orsakar att belägenhetsadressen hänförs till fel län eller kommun.
I projektet för ett nytt FDB kommer SCB att undersöka möjligheten att hämta in
korrekta uppgifter om belägenhetsadressen från andra källor.
Risk för mätfel när företagen registrerar kod för näringsgrenstillhörighet
Företagens verksamhet beskrivs med näringsgrenskoder (SNI-kod) enligt den
gällande standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). I samband
med att företaget registrerar sig hos Skatteverket registreras även SNI-koden,
antingen av företaget självt via en webbportal eller av Skatteverkets handläggare. Ett företag kan registrera en eller flera SNI-koder som ska återspegla
företagets verksamhet. Risk för mätfel uppstår om ett företag väljer fel SNI-kod.
I en pågående studie jämför SCB kvaliteten i SNI-kodningen beroende av om
företaget självt valt SNI-kod eller om det är en handläggare på Skatteverket som
tilldelat en kod till företaget. Det finns ännu inga resultat presenterade från
denna studie men år 2008 kontrollerade SCB riktigheten av ett antal variabler
bl.a. SNI-koden genom en enkätundersökning bland ett urval av arbetsställen i
FDB. Vid den tiden hade företagen ännu inte möjlighet att själva registrera SNIkod. Resultatet från undersökningen 2008 visade att ca 5 procent av arbetsställena hade fel SNI-kod. Det finns anledning att misstänka att andelen företag och
arbetsställen med fel SNI-kod är större idag än 2008 eftersom den övervägande
majoriteten av SNI-koderna idag sätts av företagen själva.
Särskild risk för överskattning inom tillverkningsindustrin
Företagen kan ha ekonomiskt intresse av att registrera vissa SNI-koder i stället
för andra. T.ex. kan SNI-koden påverka skattesatsen på energi för företaget,
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eftersom tillverkningsindustrin har skattelättnader på det området. Därför finns
en risk för överskattning av antalet företag som tillhör tillverkningsindustrin.
SCB kontrollerar regelbundet SNI-koder inom tillverkningsindustrin för att hitta
och korrigera felaktigt satta SNI-koder.
SCB sätter SNI-kod för lantbruksföretagen
Sedan 2003 använder SCB lantbruksregistrets uppgifter om verksamheten i
lantbruksföretagen som grund för SNI-kodningen i FDB. Därmed minimeras
risken för mätfel på grund av fel SNI-kod på lantbruksföretagen.
Årliga kontroller för att säkra kvaliteten för företag med fler arbetsställen
SCB gör årligen en enkätundersökning bland de företag som i FDB har fler än
ett arbetsställe för att hitta och korrigera felaktiga registeruppgifter. Svarsfrekvensen ligger på 91,7 procent. Att 8,3 procent av företagen inte svarar betyder
att uppgifterna är osäkra för de företag som inte svarat på enkäten.
Konstaterad andel felaktiga postadresser 2008
Den enkätundersökning som genomfördes 2008 av bl.a. SNI-koder visade även
att 5 procent av arbetsställena hade fel postadress i FDB. SCB beräknade att ca
3 procentenheter berodde på eftersläpning från att anmäld adressändring hos
Svensk Adressändring AB och uppdatering av FDB. SCB:s bedömning är att
problemet inte har blivit större sedan dess.
2.2.4

Svarsbortfall

I Objektsbortfall
FDB har inget objektsbortfall.
II Partiellt bortfall
En kvalitetsbrist i Företagsdatabasen är de 7 700 verksamma företag som saknar
näringsgrenskod år 2013. De allra flesta av dessa saknar anställda, ca 550
företag med anställda saknar näringsgrenskod. De finns även med i SCB:s
system för samordnade urval den s.k. SAMU-ramen, men eftersom de flesta
statistikurvalen dras med en avgränsning på näringsgren kommer de här
företagen inte med i urvalen. Resultatet blir till följd av detta att en undertäckning uppstår i statistikgrenarnas rampopulation i förhållande till målpopulationen. Inga studier har gjorts för att närmare kvantifiera undertäckningsrisken för
statistikgrenarna som orsakas av detta problem.
Problemet har minskat markant senaste åren genom systematiskt arbete av SCB.
2002 var antalet företag utan näringsgren 78 000.
2.2.5

Bearbetning

Huvuddelen av informationen i Företagsdatabasen (FDB) kommer från skatteförvaltningens system och har dataregistrerats hos Skatteverket.
När aviseringen kommer till SCB görs ett stort antal kontroller av uppgifternas
validitet och rimlighet. Felaktigheter och orimligheter kontrolleras och åtgärdas
av SCB. Det ger även indikation om organisatoriska förändringar. De flesta
förändringar på företag med över 10 anställda och företag med flera arbetsstälNV0101_BS_2013_BW_141119 (2).docx
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len leder till en kontakt med företaget för verifiering innan ändring görs i FDB.
På grund av eftersläpningar kan det ta upp till 3 veckor innan en faktisk
förändring finns tillgänglig i FDB. Detta får till följd att några enstaka procent
av företagen har felaktiga uppgifter vid varje uttagstillfälle.
2.2.6

Modellantaganden

Uppgift om antal anställda som hämtas från kontrolluppgifterna
Arbetsgivare skickar varje år in en kontrolluppgift för respektive anställd till
Skatteverket vilken innehåller individens lön/ersättning från företaget för
föregående år. SCB får varje år in kontrolluppgifterna från Skatteverket och kan
utifrån det komplettera FDB med antalet anställda per företag utifrån en modell
där varje person räknas högst en gång. Eftersom en person kan få fler kontrolluppgifter behöver beslut tas om vilken kontrolluppgift som ska räknas. Man tar
då hänsyn till markering av vilka månader kontrolluppgiften avser.
För att man i FDB ska räkna en person som anställd på ett företag med hjälp av
kontrolluppgiften ska denna person:
• tjäna minst ett prisbasbelopp under året, 44 500 kr år 2013
• ej ha högre inkomst från något annat företag
• ej ha upphört sin anställning vid detta företag under inkomståret
Uppgift om antal anställda som hämtas från skattedeklarationen
Lönesumma + förmåner för en juridisk enhet divideras med medellönen för
näringsgrenen och den juridiska formen. Uppdateras årligen.
Inga andra modellantaganden görs än den metodik som redovisats ovan.
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Statistiska osäkerhetsmått beräknas inte för FDB.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Företagsdatabasen (FDB) används som urvalsram i SCB:s system för samordnade urval (SAMU). Fyra SAMU-versioner skapas varje år, mars, maj, augusti
och november.
Årgångsramar tas fram årligen en preliminär i maj och en definitiv i december
året efter.
Uppgifter publiceras också årligen på SCB:s webbplats från FDB om antalet
företag och antalet anställda per näringsgren och storleksklass på företaget .
3.2

Framställningstid

De tabeller ur FDB som publiceras i statistikdatabasen varje år, publiceras i
december med tabellinnehåll från systemet för samordnade urval (SAMU),
novemberversionen.
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Punktlighet

Punktligheten för årgångsramarna är mycket god i förhållande till gjorda
tidsplaner för arbetet på FDB.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Grundinformationen i FDB levereras från Skatteverkets olika register. De
definitioner och regler som gäller i skatteregistren påverkar innehållet i FDB,
och ändringar i definitioner kan få stora konsekvenser.
Registrering i momsregistret är ett av de kriterier som leder till att en juridisk
enhet betraktas som verksam.
1987 höjdes gränsen för momsregistrering från 10 000 kr till 30 000 kr, vilket
ledde till att antalet verksamma företag minskade med ca 30 000 företag.
1991 höjdes momsgränsen till 200 000 kr och ett stort antal företag, ca 70 000,
inaktiverades.
1996 sänktes momsgränsen från 200 000 kr till 0 kr, och över 200 000 företag
tillkom.
Ändring av reglerna för att avgöra ett företags aktivitetsstatus
Mellan maj 2010 och juni 2011 ansågs ett företag som aktivt om det fanns
någon momsdeklaration, betald arbetsgivaravgift eller debiterad preliminärskatt
(F-skatt) under en de senaste 12 månaderna. Detta innebar att de som inte hade
någon ekonomisk redovisning enligt dessa register bestämdes som ej
verksamma.
I juni 2011 återställdes reglerna för aktivitetskriterier i FDB till de som gällde
före maj 2010 p.g.a. det allmäna företags registret och den statistiska
användningen inte gick att förena och övertäckningen kvarstår följaktligen.
• Verksam
∗
registrerad för moms och/eller arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett bransch, oavsett svensk, utländsk eller okänd adress
∗
ekonomiskt stor betydelse som ej uppfyller ovanstående regler
• Ej verksam
∗
aldrig varit registrerad för moms, arbetsgivare och F-skatt oavsett
bransch
∗
har varit registrerad i någon av ovanstående men är nu avregistrerad
∗
s.k. icke företag (ambassader, privatarbetsgivare enbart (”medvetet felaktigt” av Skatteverket satta till typ 101 + 112, 113))
Information från kontrolluppgifterna
1983 hämtades för första gången antalet anställda för företagen, med ett
arbetsställe, från kontrolluppgifterna. Dessförinnan hade antal anställda hämtats
från dåvarande Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverkets uppgift om
antalet arbetade timmar dividerades med en av Skatteverket beräknad årsarbetstid. När KU infördes förväntades en ökning av det totala antalet anställda i
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registret, eftersom man nu räknade personer som inte alltid var heltidsanställda.
Den förväntade ökningen uteblev dock. Det visade sig att antalet anställda
beräknat på Skatteverkets uppgifter legat för högt p.g.a. att den årsarbetstid som
användes vid beräkningen varit för låg.
Uppgift om antal anställda uppdateras oftare sedan 2003
Uppgift om antal anställda hämtas från kontrolluppgifterna en gång per år för
företag med ett arbetsställe. Sedan 2003 används dessutom den månatliga
skattedeklarationen för att uppskatta och uppdatera antal anställda.
Företagsdatabasen (FDB) följer svenska och internationella standarder för
klassificering. När en klassifikation ändras genomförs ändringar i FDB, vilket
kan leda till problem med jämförbarheten. Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, har på grund av ändringar i den europeiska standarden NACE
reviderats tre gånger:
• 1993 ersatte den nya klassifikationen SNI92 den tidigare SNI69. Det var
en stor revidering av klassifikationen: samtliga koder ändrades, antalet
näringsgrenskoder mer än fördubblades, och samtliga ca 600 000 arbetsställen kodades om.
• 2003 ersattes SNI92 av SNI 2002. En betydligt mindre revidering: ca
100 000 arbetsställen fick nya koder.
• 2008 gjordes en genomgripande revidering av SNI 2002 som ersattes av
SNI 2007. Antalet klasser har ökat främst inom tjänstesektorn och samtliga koder ändrades. Omkodning till SNI 2007 gjordes under 2006 och
2007 och den nya klassifikationen infördes 1/1 2008. SNI 2007 är mer
detaljerad än SNI 2002 varför ett mycket stort antal arbetsställen kodades manuellt. Totalt kodades ca 450 000 arbetsställen manuellt och ca
550 000 maskinellt. Under 2010 har kodning av SNI2002 skett för de
företag som inte har kunnat kodas maskinellt.
Tidigare undertäckning som nu är åtgärdad
Undertäckning som är åtgärdad är att
• fysiska personer i åldern 70+,
• fysiska personer i åldern 16- som saknar registrerad firma och inte är
arbetsgivare men har annan registrering,
• utländska fysika personer samt enbart privatarbetsgivare numera sedan
2010-05-01 ingår i populationen och betraktas som verksamma om de
uppfyller villkor för att vara verksam (se aktivitetskriterier under 4.1
Jämförbarhet över tiden).
• Företagen som tidigare ingått i populationen och har utländsk eller okänd
adress betraktas numera som verksam om de uppfyller villkor för att
vara verksam (se aktivitetskriterier under 4.1 Jämförbarhet över tiden).
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Företagsdatabasen (FDB) är ett av SCB:s tre basregister och har därigenom en
viktig roll för hela registersystemet vid SCB. Kopplingsvariablerna personnummer/organisationsnummer och arbetsställenummer fungerar som länk till
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andra basregister och till andra register med företag/organisationer och arbetsställen som objekt.
Registret används som urvalsram för den ekonomiska statistiken via systemet
för samordnade urval (SAMU) och registret blir därigenom jämförbart med den
statistik som produceras.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Basfakta, tabeller ur Företagsdatabasen, tas fram för försäljning varje år.
Motsvarande tabeller finns tillgängliga i Sveriges Statistiska Databaser på
SCB:s webbplats: http://www.scb.se/NV0101
Tabeller ur Företagsdatabasen publiceras i Statistisk Årsbok.
FDB har via SCB:s Företagsregister har en omfattande uppdragsverksamhet:
Företags- och arbetsställeadresser säljs på etikett, lista eller datamedia.
Nyaktiverade företag: uppgifter om företag/arbetsställen som aktiverats i FDB
under viss tid.
Kundstrukturanalys: analyserar uppdragsgivarens kundregister.
Ändringsaviseringar: skapar avisering till uppdragsgivarens register när någon
ändring skett på de företag som ingår där.
Kompletteringar: kompletterar uppdragsgivarens register med information om t
ex näringsgren och storlek.
Identitetssättning: kompletterar uppdragsgivarens register med organisationsnummer.
5.2

Presentation

”Basfakta” är en årspublikation skapad direkt från FDB. Publikationen innehåller uppgifter om antal företag och arbetsställen fördelade på bransch och
storleksklasser mätt i antal anställda.
Mikrodata sparas årsvis i s.k. SAMU-versioner (SAMordnade Urval). Likaså
sparas alla förändringar mellan två SAMU-versioner.
5.3

Dokumentation

FDB är dokumenterat i MetaPlus och SCBDOK.
5.4

Tillgång till primärmaterial

För externa användare är Företagsdatabasen (FDB) tillgängligt genom det
offentliga registret SCB:s Företagsregister BASUN. FDB är tillgängligt för alla
statistikproducenter inom SCB.
Specialbearbetningar av äldre såväl som aktuella uppgifter utförs på uppdragsbasis. Årsversioner av företagsregistret finns sedan 1972 långtidsarkiverade hos
Riksarkivet.
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Upplysningstjänster

SCB:s webbplas: www.scb.se/foretagsregistret
Företagsregistrets uppdragsverksamhet telefon 019-17 65 80.
E-postadress: scbforetag@scb.se
FDB:s innehållsgrupp 019-17 62 40
E-postadress: foretag@scb.se
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