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1

Statistikens sammanhang

Statistiken beskriver en årlig uppgift om antal företag efter
storleksklass och bransch enligt Standarden för svensk
näringsgrensindelning (SNI) 2007. Uppgiften om antal företag avser
juridiska enheter.
Statistiken bygger på information från SCB:s Företagsdatabas (FDB).
Den baseras i sin tur till stor del på totalundersökta registeruppgifter
och administrativa data som samlas in elektroniskt från Skatteverket
och kommersiella dataleverantörer, men också via direktinsamling.
Direktinsamlingen sker genom undersökningen Kontroll av uppgifter
i SCB:s Företagsdatabas som årligen skickas till alla juridiska enheter
med fler än ett arbetsställe. FDB uppdateras löpande allteftersom
aktuell information finns tillgänglig.
I detta dokument beskrivs översiktligt design och genomförande av
statistiken över antal företag. Dokumentet kompletterar
kvalitetsdeklarationen för statistiken som finns tillgänglig på
www.scb.se/NV0101 under rubriken Dokumentation.

2

Undersökningsdesign

2.1
Målstorheter
Målstorheten i denna statistik är summan av juridiska enheter. Den
statistiska målstorheten summeras efter den kombination av
näringsgren, storleksklass och period som väljs.
2.2
Ramförfarande
Ramen är FDB. Designen för ramen är fastställd utifrån de uppgifter
som registrerats av subjektsregistrerande myndigheter och som
sammanställs hos Skatteverket. Rampopulationen består av alla
verksamma juridiska enheter i Sverige som fanns registrerade i FDB
per den 22 november 2019. Ramobjektet sammanfaller med
observationsobjekt. Uppgiftskällorna är av två kategorier, dels
myndigheter där registrering av juridiska enheter görs, samt de
juridiska enheterna själva:
•

•

Skatteverket som i sin tur får information från de
myndigheter som registrerar juridiska enheter. Leveransen
från Skatteverket sker på elektronisk väg.
Juridiska enheter via direktinsamling och återkontakt.
Direktinsamlingen sker genom undersökningen Kontroll av
uppgifter i SCB:s Företagsdatabas.

2.3
Förfaranden för urval och uteslutning
Inget urval och ingen uteslutning förekommer.
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2.4

Insamlingsförfarande

2.4.1

Datainsamlingsmetoder

Skatteverket aviserar Basinformation till SCB en gång per vecka.
Syftet är att hålla informationen i FDB så aktuell som möjligt.
Leveransen innehåller administrativa data om företagsregistreringar,
moms-, arbetsgivar- och F-skatteregistreringar, näringsgren i form av
SNI-koder, samt basinformation om juridiska och fysiska personer
som namn, post- och belägenhetsadress och antal anställda.
Uppgifterna levereras elektroniskt via ett säkert leveranssystem
mellan myndigheter. På SCB hanteras de insamlade uppgifterna av
ett särskilt hämtningsverktyg och distribueras till utpekade databaser
för vidare ämnesmässig bearbetning och granskning.
Granskningen av elektroniskt insamlade uppgifter leder till att den
juridiska enheten kontaktas via mejl eller telefon i de fall oklarheter
behöver utredas. Kontakten sker med juridiska enheter som har
minst 15 anställda och antalet kontaktförsök varierar mellan tre och
fem under en tvåveckorsperiod beroende på vilken typ av kontroll
det gäller.
Direktinsamlingen sker strukturerat via den årliga undersökningen
Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas med uppföljning via
påminnelser och återkontakt. Insamlingen startade i augusti och
avslutades i oktober, närmare bestämt mellan veckorna 33 och 42.
Direktinsamlingen bidrar till uppdaterad information om de juridiska
enheternas arbetsställen och därigenom även till de juridiska
enheterna. Frågeformuläret ska besvaras av alla juridiska enheter
som har fler än ett arbetsställe.
2.4.2

Mätning

Informationen i FDB kommer huvudsakligen från administrativa
register hos andra myndigheter. Registrering av juridiska enheter och
tilldelning av organisationsnummer görs bl.a. av Skatteverket,
Bolagsverket, Kammarkollegiet, Länsstyrelser, Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, Lantmäteriet och SCB (vad gäller juridiska
enheter inom offentlig sektor). Myndigheterna har regler för när en
juridisk person anses vara bildad. Vilken myndighet som ansvarar
för registreringen beror på den juridiska enhetens juridiska form.
Undersökningen Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas
används för att uppdatera information om arbetsställen och därmed
juridiska enheter. Juridiska enheter med högst 59 arbetsställen
besvarar ett webbaserat frågeformulär och de med 60 arbetsställen
eller fler lämnar uppgifter i ett Excelark. För mer information om
undersökningen, se dess instruktion:
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https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/kontroll-avuppgifter-i-scbs-foretagsdatabas/
För att bedöma verksamhetsstatus i FDB används information om
registreringar för moms och F-skatt, samt registrering som
arbetsgivare. Mätningen sker genom att en person lämnar in en
blankett för skatte- och avgiftsanmälan (se bilaga 1) till Skatteverket
eller via e-tjänsten på Verksamt.se.
I kvalitetsdeklarationen för statistiken finns information om juridiska
enheter och SNI.
2.4.3

Bortfallsuppföljning

Eftersom statistiken baseras på uppgifter som finns tillgängliga i
undersökningens ram, så förekommer inget objektsbortfall i egentlig
mening. Däremot förekommer partiellt bortfall för variabeln
näringsgren.
2.5
Bearbetningar
Kodning av SNI, eller värdering av befintlig SNI-kod i FDB, utförs en
gång per år för företag som ingår i undersökningen Industrins
varuproduktion (IVP) och avser SNI för huvudgrupperna 05-33, 38
och 58.
Ingen imputering görs för okänd näringsgrenskod. Enheter med
okänd näringsgren får kod ”00000”.
2.6

Granskning

2.6.1

Granskning under insamlingen

Skatteverket förutsätter att myndigheterna som tilldelar
organisationsnumren kontrollerar ansökningarna. I sina rutiner har
de dock s.k. verksamhetsregler inbyggda, vilket innebär att man inte
kan tvinga in registreringar som inte är korrekta. Aviseringar från
Bolagsverket kontrolleras alltid med avseende på att de mottagna
värdena är korrekta. Även vid manuell registrering finns det regler
uppsatta som stoppar de flesta felaktiga registreringarna.
Skatteverket får regelbundet ändringar från
organisationsnummertilldelande myndigheter. Det finns dock inga
uppgifter om i hur stor del av fallen det handlar om rättelser eller
ändringar av redan tilldelade organisationsnummer. I ett fåtal fall får
Skatteverket rätta Bolagsverkets uppgifter då de ibland tillåter andra
uppgifter än vad Skatteverket gör, t.ex. räkenskapsårets längd. Men
andelen av på detta sätt rättade uppgifter är försvinnande liten i
förhållande till det totala antalet aviseringar.
När det gäller undersökningen Kontroll av uppgifter i SCB:s
Företagsdatabas finns både ”hårda” och ”mjuka” kontroller i den
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webbaserade enkäten. De hårda kontrollerna måste åtgärdas av
uppgiftslämnaren innan materialet kan skickas in. Mjuka kontroller
behöver inte kontrolleras utan uppgiftslämnaren kan frivilligt lämna
en kommentar och/eller skicka in uppgifterna med mjuka fel. För
företag med 60 arbetsställen eller fler som lämnar in uppgifterna via
Excelfil finns vissa kontroller inbyggda i själva Excelfilen, som
exempelvis alfanumeriska kontroller och kontroller som förhindrar
att ogiltiga SNI-koder används.
2.6.2

Granskning av mikrodata

Granskningen av uppgifter från samtliga indatakällor följer i stort sett
samma modell. När aviseringen kommer till SCB görs ett stort antal
kontroller av uppgifternas validitet och rimlighet. Felaktigheter och
orimligheter kontrolleras och åtgärdas av SCB. Genom maskinella
jämförelser mellan den information som tidigare levererats, den
senaste leveransen och aktuell information i FDB fattas beslut om
vilka åtgärder som ska vidtas med varje juridisk enhet. De flesta
förändringar i företag med minst 15 anställda och företag med flera
arbetsställen leder generellt till en kontakt med företaget för
verifiering innan ändring görs i FDB. Som stöd för denna typ av
granskning används flera olika material av handläggarna på SCB.
Exempelvis används uppgifter från kommersiella dataleverantörer
som avser adressändringar, fritextdokumentation från den senaste
kontakten med uppgiftslämnaren och de juridiska enheternas egna
webbplatser. Uppgift om de juridiska enheternas omsättning och
lönesummor används också i granskningen. Dessa uppgifter har sitt
ursprung i kontrolluppgifter, moms- och skattedeklarationer som
också hämtas från Skatteverket.
Förändringar för små företag (färre än 15 anställda) leder till
skapande av aviseringsposter för uppdatering av databasen.
Ändringar för de större företagen (minst 15 anställda) genererar
ärenden som utreds manuellt, oftast via kontakt med den berörda
juridiska enheten. När det gäller nystartade företag sker en manuell
utredning redan vid minst 10 anställda. Avsikten är då att undersöka
om företaget är överlåtet och har en koppling till en annan juridisk
enhet.
2.6.3

Granskning av makrodata

Makrogranskning sker i mycket liten omfattning eftersom materialet
granskas genomgående på mikronivå.
2.6.4

Granskning av redovisning

Före publicering i SCB:s statistikdatabas genomförs en översiktlig
slutgranskning av materialet.
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2.7

Skattningsförfarande

2.7.1

Principer och antaganden

Statistiken över summa antal juridiska enheter bygger på
administrativa och direktinsamlade uppgifter. Utgångspunkten för
skattningsförfarandet är att uppgifterna är riktiga.
De juridiska enheter som inte kunnat klassificeras efter näringsgren
redovisas som okänd näringsgren. Om den juridiska enheten
bedriver verksamhet inom mer än en näringsgren avser uppgiften om
näringsgren den dominerande verksamhetsinriktningen.
2.7.2

Skattningsförfarande för målstorheter

Totalt antal företag (juridiska enheter) inom en redovisningsgrupp
(td), beräknas som en summa av företag (k) tillhörande respektive
redovisningsgrupp, s.k. domän (D). Genom att summera totaler för
alla redovisningsgrupper (bransch- eller storleksgrupp) erhålls totalt
antal företag inom hela målpopulationen (t). Formaliserat ser
beräkningsprocessen ut på följande sätt:

respektive

𝑡𝑡𝑑𝑑 = � 𝑘𝑘
𝑘𝑘∈𝑑𝑑

𝐷𝐷

𝑡𝑡 = � 𝑡𝑡𝑑𝑑
𝑑𝑑=1

2.7.3

Skattningsförfarande för tillförlitlighet

Ingen skattning av tillförlitligheten genomförs. Men tillförlitligheten
bedöms vara god då individer har incitament att lämna korrekta
registreringsuppgifter till Skatteverket och anda myndigheter.
2.7.4

Röjandekontroll

Röjandekontroller bedöms inte nödvändiga då statistiken inte
innehåller känsliga uppgifter.
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Genomförande

3.1
Kvantitativ information
Ramen bestod av 1 243 327 objekt. Av dessa saknade 7 323
näringsgrenskod. Varje vecka levereras information från Skatteverket
för omkring 20 000 unika organisationsnummer.
Enkätundersökningen Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas
skickas ut till drygt 8 000 juridiska enheter och bortfallet uppgick till
9,7 procent.
3.2
Avvikelser från undersökningsdesignen
Inga avvikelser har gjorts.
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Bilaga 1 Skatte- och avgiftsanmälan
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