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Statistikens kvalitet
1

Relevans

1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Företagsdatabasen (FBD) innehåller basinformation om företag och
arbetsställen. Statistiken redovisar antal företag med avseende på juridiska
enheter efter näringsgren och storleksklass baserad på antal anställda. Syftet
är att ge en bild av företagsbeståndet i Sverige efter näringsgren och
storleksklass.
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Användare av statistiken är en rad aktörer i samhället. Förutom studenter och
en intresserad allmänhet känner SCB till att statistikanvändarna i stort
motsvarar de kunder som köper bearbetningar från SCB:s Allmänna
Företagsregister, dvs företag, forskare, myndigheter och kommuner.
Statistiken används som underlag för översiktlig analys av förändringar i
företagsstrukturen i Sverige.
1.2

Statistikens innehåll

1.2.1

Objekt och population

Intressepopulationen utgörs av alla enheter som bedrivit ekonomisk
verksamhet och bidragit till bruttonationalprodukten i Sverige under
referensåret.
Intressepopulationen är alla institutionella enheter. Målpopulationen är
mängden av alla juridiska enheter som under referensåret bedrivit
verksamhet.
För institutionella enheter är det vanligt att företag utgörs av den statistiska
enheten Företagsenhet medan övriga, som exempelvis myndigheter, utgörs av
juridiska enheter. Företagsenheter och juridiska enheter sammanfaller i dock
de allra flesta fall. Målobjekten är juridiska enheter som är registrerade hos
Skatteverket. I statistiken är juridiska enheter både målobjekt och
observationsobjekt. Den juridiska enheten omfattar juridiska och fysiska
personer. Följande juridiska enheter ingår:
•
•
•
•
•

Juridiska personer exkl. dödsbon (juridisk form 91), utländska
juridiska personer (juridisk form 96)
Juridiska personer som är dödsbon och som är registrerade för moms,
arbetsgivare eller F-skatt.
Fysiska personer utan registrerad firma, men som är registrerade för
moms, arbetsgivare eller F-skatt.
Fysiska personer med minst en registrerad firma oavsett registrering
för moms, arbetsgivare eller F-skatt.
Utländska fysiska personer (Organisationsnummer = 16-302) utan
registrerad firma, men som är registrerade för moms, arbetsgivare eller
F-skatt.
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•

1.2.2

Utländska fysiska personer (Organisationsnummer = 16-302) med
minst en registrerad firma oavsett registrering för moms, arbetsgivare
eller F-skatt
Variabler

Antal företag
Antal juridiska enheter. Det är ingen skillnad mellan mål- och
observationsvariabler.
1.2.3

Statistiska mått

Redovisningen avser totalt antal företag (juridiska enheter).
1.2.4

•

•

Redovisningsgrupper

Näringsgren enligt Standard för svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007
från avdelning till detaljgrupp på nomenklaturens mest detaljerade nivå.
För mer information om SNI, se www.scb.se
Storleksklass efter antal anställda med nio klasser:
Storleksklasser
0
1-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-199
200-499
500+

1.2.5

Referenstider

FDB innehåller senast tillgängliga information om juridiska enheter och deras
verksamhet. Uppgift om registreringar och avregistreringar av de flesta
bolagsformer, liksom registreringar som styr verksamhetsstatus, ingår i
veckovisa dataleveranser från Skatteverket. Antal företag uppdateras därmed
i hög utsträckning på veckobasis i FDB.
Referenstidpunkten för tabellen i statistikdatabasen är den 26 november 2021
och speglar alltså innehållet i FDB vid denna tidpunkt.
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2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Statistiken utgörs av en summering av antalet registrerade och verksamma
juridiska enheter. Skatteverket är grundkälla både för registrering av juridiska
enheter och för registreringarna som styr verksamhetsstatus.
Statistikens tillförlitlighet är beroende av att uppgifter om registreringen av
juridiska enheter håller god kvalitet samt att SCB får tillgång till alla
registreringar. Tillförlitligheten är också beroende av att registreringarna som
styr verksamhetsstatus är av god kvalitet. SCB bedömer att tillförlitligheten i
skattningen totalt sett är hög utifrån att SCB sannolikt får tillgång till alla
registreringar. Antalet verksamma juridiska enheter skulle bli mer korrekt om
verksamhetsstatus baserades på uppgifter om ekonomisk verksamhet snarare
än om registrering för ekonomisk verksamhet. Utifrån det perspektivet är
statistiken behäftad med viss överskattning.
I SCB:s bearbetning av informationen om juridiska enheter och variabeln
näringsgren tillämpas flera kontroller. För vissa kontroller granskas juridiska
enheter med minst 10 anställda och för andra är gränsen minst 15 anställda.
Juridiska enheter med fler än ett arbetsställe omfattas alltid av kontroller.
2.2
Osäkerhetskällor
Den osäkerhetskälla som påverkar tillförlitligheten i högst utsträckning är
övertäckningen. Det har inte gjorts några studier som kvantifierar storleken på
övertäckningen.
2.2.1

Urval

Denna källa bidrar inte till osäkerhet i statistiken. Statistiken baseras på ett
totalräknat register och något urval görs inte.
2.2.2

Ramtäckning

Rampopulationen består av en ögonblicksbild av FDB. För att tillhöra
rampopulationen ska den juridiska enheten vara verksam. Kriterierna för att
vara verksam är:
•

att vara arbetsgivarregistrerad, vara registrerad för moms, gruppmoms
eller F-skatt.

Undertäckning
En form av undertäckning i FDB avser fysiska personer som enligt SCB:s
momsregister betalar moms, utan att vara formellt momsregistrerade hos
Skatteverket. Antalet sådana fall är få i FDB. En annan form av undertäckning
är all informell verksamhet.
Övertäckning
Det finns företag i FDB som inte förefaller bedriva någon ekonomisk
verksamhet, men som fortfarande kan vara registrerade för främst moms eller
F-skatt hos Skatteverket. Dessa företag har status som verksamma i FDB och
har en måttlig påverkan på statistiken. Övertäckningen beror på att SCB valt
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att utgå från registreringar som arbetsgivare, för moms eller F-skatt som
kriterium för verksamhet snarare än indikatorer för att företaget faktiskt
bedrivit verksamhet, som exempelvis omsättning och avdrag för moms eller
F-skatt. Det är emellertid svårt att med säkerhet säga vilka juridiska enheter
som bedriver verksamhet, eftersom tillgängliga administrativa underlag för
populationen som helhet har betydande eftersläpning. Se även under 5.1
Jämförbarhet över tid för ytterligare diskussion om denna problematik.
Övertäckningen är koncentrerad till juridiska enheter utan anställda.
2.2.3

Mätning

Informationen i FDB kommer huvudsakligen från administrativa register hos
Skatteverket och Bolagsverket. FDB uppdateras varje vecka med information
från Skatteverkets register. Skatteverket har i sin tur samlat informationen via
blanketten för skatte- och avgiftsanmälan, men även information från
kontrolluppgifter och momsdeklarationer används i FDB. Uppgifter om
registrerade enheter kommer också från Bolagsverket, Kammarkollegiet,
Länsstyrelser, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Lantmäteriet och
SCB (vad gäller enheter inom offentlig sektor).
Juridiska enheter med endast ett arbetsställe (plats där verksamhet bedrivs
löpande) undersöks inte aktivt av SCB. FDB är därför beroende av att dessa
frivilligt håller sin basinformation uppdaterad hos Skatteverket, Bolagsverket
och andra myndigheter.
Korrekta uppgifter från grundregistreringen
Den juridiska enheten måste göra ”grundregistreringen” för att kunna komma
igång med sin verksamhet. Eftersom det så starkt ligger i exempelvis
företagarens eget intresse att registreringen blir gjord torde
grundregistreringen inte ge upphov till stora mätfel, vare sig systematiska
eller slumpmässiga.
Risk för mätfel när företagen registrerar kod för näringsgrenstillhörighet
Verksamhet beskrivs med näringsgrenskoder (SNI-kod) enligt den gällande
standarden för svensk näringsgrensindelning för 2007. I samband med att en
juridisk enhet registreras hos Skatteverket registreras även SNI-koden,
antingen av uppgiftslämnaren själv via en webbportal eller av Skatteverkets
handläggare. En eller flera SNI-koder som ska återspegla verksamheten kan
registreras. Risk för mätfel uppstår om uppgiftslämnaren väljer fel SNI-kod,
om handläggarna misstolkar verksamhetsbeskrivningen som lämnats, eller
om uppgiftslämnaren beskriver verksamheten felaktigt.
År 2008 kontrollerade SCB riktigheten i ett antal variabler, däribland SNI-kod,
genom en enkätundersökning bland ett urval av arbetsställen i FDB. Vid den
tiden hade juridiska enheter ännu inte möjlighet att själva registrera SNI-kod.
Resultatet från undersökningen 2008 visade att ca 5 procent av arbetsställena
hade en annan SNI-kod än den som fanns registrerad i FDB. Det finns
anledning att misstänka att andelen juridiska enheter och arbetsställen med
avvikande SNI-kod är större idag än 2008 eftersom den övervägande
majoriteten av SNI-koderna idag sätts av uppgiftslämnarna själva.
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Viss risk för överskattning inom tillverkningsindustrin
SCB har kännedom om att företag kan ha ekonomiskt intresse av att registrera
sin verksamhet inom vissa SNI-koder. Exempelvis påverkar SNI-koden
skattesatsen på energianvändning för företaget, eftersom
tillverkningsindustrin har skattelättnader på det området. Därför finns en viss
risk för överskattning av antalet företag som tillhör tillverkningsindustrin. Det
är emellertid svårt att upptäcka fel av den här typen och SCB försöker i dialog
med Skatteverket hitta och korrigera felaktigt registrerade SNI-koder. Det har
hittills inte gjorts något försök att kvantifiera hur många företag det kan röra
sig om, men SCB har å andra sidan inte heller observerat oväntade ökningar
av antalet företag som registrerat SNI-koderna i fråga.
Årliga kontroller för att säkra kvaliteten i registerinformationen avseende företag med
flera arbetsställen
I SCB:s undersökning Kontroll av uppgifter i SCB:s Företagsdatabas (FDBkontrollen) som skickas till alla juridiska enheter med fler än ett arbetsställe är
syftet att hitta och korrigera felaktiga registeruppgifter. Eftersom företag och
organisationer inte är skyldiga att registrera arbetsställen fungerar SCB:s
undersökning som källa för uppdatering av information om arbetsställen för
alla som bedriver verksamhet vid mer än ett arbetsställe. Om endast ett
arbetsställe finns används samma information som för den juridiska enheten
som helhet och informationen i FDB uppdateras då endast via Skatteverket.
Via enkäten ombeds de juridiska enheterna att uppdatera information om sina
respektive arbetsställen. I FDB aggregeras sedan informationen till den
juridiska enhet som arbetsställena tillhör. Exempelvis kan ändringar i
verksamhetens inriktning för ett eller flera arbetsställen i form av ändrade
SNI-koder medföra att även den juridiska enheten får en ändrad SNI-kod.
Därigenom kan enkätens svar påverka statistiken.
Undersökningen omfattar ca 8 000 juridiska enheter. Svarsfrekvensen år 2021
uppgick till knappt 91 procent, vilket är något mindre jämfört med föregående
år. Att drygt 9 procent inte svarade betyder att uppgifterna i FDB är osäkra för
de juridiska enheter som inte besvarat enkäten. Andelen arbetsställen som
inkom med oförändrade uppgifter uppgick till knappt 52 procent. Det kan
betyda att uppgifterna är osäkra även för juridiska enheter som faktiskt
besvarat enkäten.
2.2.4

Bortfall

Objektbortfall
Det finns inget objektbortfall för juridiska enheter.
Partiellt bortfall
En kvalitetsbrist i FDB är de drygt 5 800 verksamma juridiska enheter som
saknar näringsgrenskod. De allra flesta av dessa saknar anställda. Drygt 600
juridiska enheter med anställda saknar näringsgrenskod, varav den största
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hade 9 anställda. Ju fler objekt som saknar SNI, desto mer ökar osäkerheten
när statistiken redovisas efter bransch.
2.2.5

Bearbetning

Huvuddelen av informationen i FDB kommer från skatteförvaltningens
system och har registrerats hos Skatteverket. En stor del kommer också från
SCB:s undersökning FDB-kontrollen. Bearbetningen från samtliga indatakällor
följer emellertid 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. Det ger även indikation om
organisatoriska förändringar. Många förändringar hos juridiska enheter med
10 anställda eller fler, samt juridiska enheter med flera arbetsställen, leder till
en kontakt från SCB för verifiering innan ändring görs i FDB.
På grund av eftersläpningar kan det ta en dryg vecka innan en faktisk
förändring finns registrerad i FDB. Detta får till följd att uppskattningsvis
knappt två procent av de juridiska enheterna kan ha åtminstone en felaktig
uppgift vid varje uttagstillfälle. SCB:s bedömning är att konsekvensen för
statistiken i detta avseende är försumbar.
2.2.6

Modellantaganden

För att fastställa verksamhetsstatus för juridiska personer används
registreringar för F-skatt, moms eller som arbetsgivare. Samma registreringar
används för att avgränsa fysiska personer som anses bedriva
näringsverksamhet och som därmed ska ingå i målpopulationen.
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Endast slutlig statistik redovisas.

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Framställningstiden är en dryg vecka. Tidpunkten för publicering inträffar
innan kalenderårets slut. Anledningen är att SCB valt att spegla innehållet i
FDB i så nära anslutning som möjligt till tidpunkten då insamlingen till
undersökningen FDB-kontrollen är avslutad, vilket sker i slutet av november
varje år. FDB anses då innehålla aktuella uppgifter för juridiska enheter med
fler än ett arbetsställe, vilka också utgör de största juridiska enheterna.
Tidpunkten är också vald utifrån EU-förordningen som reglerar SCB:s
Företagsdatabas och som säger att en version av registret ska sammanställas i
slutet av året.
3.2

Frekvens

Uppgifterna i FDB samlas till största delen in på veckobasis, men även dagliga
uppdateringar förekommer i enstaka fall. Publicering av resultat sker årsvis.
Skillnaden i insamlingsfrekvens och redovisning av statistik förklaras med att
huvudsyftet med FDB är att löpande innehålla så uppdaterad information
som möjligt. Referenstiden för uppgiften om antal företag avser det senaste
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året. Informationen om ett företags existens och verksamhetsstatus är den för
SCB senast kända.
3.3

Punktlighet

Planerad och faktisk publiceringstid sammanfaller.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras i statistikdatabasen som finns på www.scb.se.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

Via SCB:s Allmänna Företagsregister finns möjlighet att beställa olika
bearbetningar av informationen om företag, men också om arbetsställen. Se
http://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret eller kontakta SCB på
scbforetag@scb.se. Alla bearbetningar är avgiftsbelagda.
4.3

Presentation

Statistiken presenteras i form av tabeller.
4.4

Dokumentation

Mer dokumentation under rubriken Statistikens framtagning finns tillgänglig
på http://www.scb.se/nv0101.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

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 i FDB.
•
•

1996 sänktes momsgränsen från 200 000 kr till 0 kr, och över 200 000
företag tillkom.
2017 infördes en frivillig momsbefrielse för företag som har en
försäljning där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kr. SCB
har ännu ingen uppgift på om antalet verksamma företag har
påverkats av detta.

Ändring av reglerna för att avgöra ett företags aktivitetsstatus
Mellan maj 2010 och juni 2011 ansågs ett företag som verksamt om det fanns
någon momsdeklaration, betald arbetsgivaravgift eller debiterad
preliminärskatt (F-skatt) under de senaste 12 månaderna. Detta innebar att de
som inte hade någon ekonomisk redovisning enligt dessa register bedömdes
vara ej verksamma.
I juni 2011 återställdes delvis reglerna för aktivitetskriterier i FDB till de som
gällde före maj 2010 p.g.a. svårigheter som detta medförde att förena
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användningen för statistiska och publika ändamål. Övertäckningen som
nämns i kapitel 2.2.2 kvarstår följaktligen. Verksamhetsreglerna som kom att
gälla och som alltså kvarstod fr.o.m. maj 2011 var:
•

•

Verksam

Förutom registrering för moms och/eller som arbetsgivare
räknades även registrering för F-skatt, oavsett om företaget
verkade inom en momspliktig bransch eller inte och oavsett om
adressen var svensk, utländsk eller ofullständig.
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))

Förändring av populationen
Under 2010 ändrades även reglerna för vilka juridiska enheter som skulle ingå
i populationen. Det innebar att undertäckningen av juridiska enheter i FDB
minskades genom att grupperna nedan inkluderades:
•
•
•
•

fysiska personer i åldern 70+,
fysiska personer i åldern 16- som saknade registrerad firma och inte
var arbetsgivare men har annan registrering,
utländska fysika personer
privatarbetsgivare

Nettot av förändringarna åren 2010 och 2011 som påverkar statistiken var ett
tillskott av juridiska enheter på omkring 60 000.

5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Företagsstatistik baserad på juridiska enheter som redovisas efter näringsgren
kan jämföras med publicerad statistik från FDB över antal juridiska enheter.
Här är det viktigt att man utgår från samma version av klassifikationen SNI,
samt att gruppering av SNI-koder görs på samma sätt undersökningarna
emellan.
Revideringar i klassifikationer
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 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
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•
•

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 den 1 januari 2008. SNI
2007 är mer detaljerad än SNI 2002. Nycklar mellan versionerna liksom
dokumentation av införandet av SNI 2007 finns tillgänglig på

https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-ochstandarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/

5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Företagsstatistik som utgår från juridiska enheter i Sverige kan jämföras med
antalet juridiska enheter i FDB. Det är dock viktigt att tänka på att samma
avgränsning i verksamma respektive icke-verksamma används.
Statistiken från FDB omfattar samtliga juridiska och fysiska personer som är
registrerade för moms, gruppmoms, F-skatt eller som arbetsgivare. Det
innebär att dessa uppgifter kan skilja sig från motsvarande uppgifter från
andra källor som avser att beskriva en annan målpopulation. Begreppet
”företag” kan exempelvis definieras på olika sätt. En ”organisation” kan också
avgränsas på olika sätt som inte direkt sammanfaller med den juridiska
enheten i FDB. För officiell statistik över antal jordbruksföretag och skolor
hänvisas därför till Jordbruksverket respektive Skolverket.
Internationellt sett är beräkningar av antal företag (i detta fall ”Legal Units”)
vanligt förekommande. De flesta länder har företagsregister och publicerar
ofta statistik med dessa som källa. ”Legal Units” motsvarar rättsliga enheter,
men definitioner kan skilja länder emellan.
5.4

Numerisk överensstämmelse

Det finns inga kända brister i den numeriska överensstämmelsen.
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Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistiken är inte officiell.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade
uppgifter säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den
statistik som offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt EU:s
dataskyddsförordning (2016/679).

C

Bevarande och gallring

SCB ansvarar för att överlämna historiska uppgifter om FDB till Riksarkivet.
FDB omfattas dock av undantag från gallring av personuppgifter i
Riksarkivets föreskrift, RA-MS 2019:63.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt förordningen om den officiella statistiken
(2001:100), vilket innebär att myndigheter ska lämna de uppgifter som behövs
för framställning av statistiken. Det gäller också för näringsidkare, stiftelser
och ideella föreningar som inte bedriver näringsverksamhet, kommuner och
landsting, samt kommunalförbund. Statistiken är inte officiell statistik, men
FDB som basregister ingår i systemet för Sveriges officiella statistik.
FDB baseras till stor del på administrativa register. Enligt förordningen
(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).

E

EU-reglering och internationell rapportering

FDB:s innehåll regleras i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2019/2152 om europeisk företagsstatistik med Genomförandeakten
2020/1197. I förordningen anges exempelvis att uppdateringar av
populationen ska göras minst en gång per år samt att årliga utvärderingar av
hur väl respektive medlemsland uppfyller förordningen ska genomföras.

Statistikansvarig myndighet

Kvalitetsdeklaration version 1

Sida

Statistiska centralbyrån

2021-12-07

13 (13)

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 696/93 beskriver
statistiska enheter, och deras koppling till rättsliga enheter, som ska användas
för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen.
FDB innehåller SNI-koder som används för att klassificera företag och
arbetsställen efter näringsgren. Näringsgrensindelningen baseras på den
europeiska standarden som regleras i Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 1893/2006 om fastställande av den statistiska
näringsgrensindelningen Nace rev. 2.

F

Historik

Statistiken publicerades första gången 1993. Justeringar av tabellen har gjorts i
samband med revideringar av SNI-klassifikationen. Fram till år 2014
publicerades även uppgifter över antal anställda. Variabeln togs bort för att
minska risken för sammanblandning med officiell sysselsättningsstatistik från
SCB.

G
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