Konkurser och offentliga ackord
Budgetåret 2001
NV1401

A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Konkurser och offentliga ackord
A.2 Statistikområde
Näringsverksamhet
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Produkten ingår på kommunnivå i Sveriges officiella statistik
A.4 Ansvarig
Myndighet/organisation: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
Adress: Box 4, 813 21 ÖSTERSUND
Kontaktperson: Kent Eliasson
Telefon: 063 – 16 18 70
Telefax: 063 – 16 18 80
E-post: kent.eliasson@itps.nu
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Adress: BV/HS, Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM
Kontaktperson: Ulf Thorsson
Telefon: 08 – 50 69 48 81
Telefax: 08 – 50 69 46 52
E-post: ulf.thorsson@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Ingen skyldighet att lämna uppgifter till undersökningen föreligger. Uppgifterna
till statistiken inhämtas från Post- och inrikes tidningar.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och
förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik.

A.8 Gallringsföreskrifter
Inga
A.9 EU-reglering
Ingen
A.10 Syfte och historik
Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av konkurser och förhandlingar
om offentligt ackord med regional fördelning och fördelning av företagskonkurser på bransch och antal anställda. Den nuvarande konkursstatistiken
började år 1982, statistik över offentliga ackord år 1985. Konkurserna publiceras
kvartalsvis och offentliga ackord årsvis.
A.11 Statistikanvändning
Användarna utgörs bl.a. av myndigheter, branschorganisationer, fackpress och
massmedia. Vidare är konkurserna ett viktigt inslag i konjunkturdebatten.
Deltagare i denna debatt är beroende av tillförlitlig information om konkurser.
A.12 Uppläggning och genomförande
Uppgifter om konkurser och offentliga ackord hämtas från Post- och inrikes
tidningar. Tingsrätterna har skyldighet att offentliggöra alla sådana beslut där.
Vid registreringen av konkursen/offentliga ackordet hämtas samtidigt uppgifter
från SCB:s företagsdatabas (FDB).
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Undersökningen är en totalundersökning utan bortfall.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antalet konkurser och offentliga ackord.
1.1.1 Objekt och population
Objekten är besluten vid domstol om konkurs eller förhandling om offentligt
ackord.
1.1.2 Variabler
Variabler

Definition

- Beslutstid
- Län
- Kommun
- Obeståndstyp
- Företagsform
- Bransch
- Antal anställda

- Registreringsår
- Organisationsnummer
- Personnummer
- Kön
- Tidningsnummer

Datum(år, mån) för domstolens beslut
Län där företaget/personen är
registrerat/folkbokförd
Kommun där företaget/ personen är
registrerat/folkbokförd
Konkurs eller offentligt ackord
Aktiebolag, handelsbolag etc, enskild firma eller
privatperson
Näringsgrensindelning enligt SNI92
Senast tillgängliga uppgift enligt FDB.
Uppgifterna avser förhållandena innan
företaget gick i konkurs
Registreringsår i FDB (från och med 1996)
Organisationsnummer för alla företag utom
enskilda firmor (från och med 1996)
Personummer avseende enskilda firmor och
privatpersoner (från och med 1996)
Finns för enskild firma och privatperson
Nummer på postgumman (från och med 1997)

1.1.3 Statistiska mått
Det främsta statistiska måttet är summa/aggregat. För företagskonkurserna
redovisas även för årssammanställningen relativa andelen (procent) konkurser
av antalet registrerade i FDB.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Aggregaten redovisas med olika gruppindelningar vilka också korsredovisas. De
vanligaste indelningarna i undersökningen är:
- efter bransch
- efter län
- efter företagsform
1.1.5 Referenstider
I databaserna är referenstiden den månad då konkursen beslutades i tingsrätten,
medan det i SM:na är inom ett kvartal, halvår (januari - juni), tre kvartal (januari
- september) och helår . För statistiken över offentliga ackord gäller helår.
1.2 Fullständighet
I och med den lagstadgade skyldigheten att annonsera besluten i PoI är
materialet fullständigt.
Dock gäller att ingen hänsyn har tagits till beslut om upphävande av konkurser.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Källan för att inhämta uppgifter om objekten (konkurser och förhandlingar om
offentliga ackord) är annonser i PoI. Domstolarna har lagstadgad skyldighet att
annonsera samtliga dylika beslut dels i PoI och dels i lokal tidning. Denna
skyldighet att annonsera medför att inget objektbortfall bör finnas.

2.2 Osäkerhetskällor
Inga
2.2.1 Urval
Urval används ej. Totalundersökning.
2.2.2 Ramtäckning
En liten övertäckning i och med att upphävandebeslut ej beaktas.
2.2.3 Mätning
Okulär insamling.
2.2.4 Svarsbortfall
Partiellt bortfall kan förekomma vad avser branschkod och registreringsår. Det
gäller företag som saknas i FDB eller som inte har uppgift om detta i registret.
2.2.5 Bearbetning
I annonsen i Post- och inrikes tidningar finns organisations-/personnummer
angivet. Detta nummer används för ingång i FDB, varifrån uppgifter för
företaget om län, kommun, bransch och antal anställda hämtas. Om personnumret inte leder till ”träff” i FDB och ingen uppgift om firma finns i annonsen,
förs konkursen/offentliga ackordet som privatperson i vilket fall endast
beslutstid, län och kommun registreras. Län- och kommunkod erhålls då med
hjälp av adressuppgiften i annonsen.
2.2.6 Modellantaganden
Inga modellantagande behöver göras.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Inga osäkerhetsmått är framtagna (totalundersökning).
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Konkursstatistiken publiceras kvartalsvis sedan starten 1982. Statistiken över
offentliga ackord redovisas årsvis sedan 1986 i samband med helårspubliceringen av konkurser.
I Sveriges statistiska databaser finns en databas över konkurser. Denna uppdateras månadsvis.
3.2 Framställningstid
Uppgifterna insamlas kontinuerligt.
Databaserna uppdateras i mitten av månaden medan SM:et publiceras i slutet av
månaden efter referenstidens utgång.

3.3 Punktlighet
Publiceringen sker enligt publiceringsplan för serien Sveriges officiella statistik.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Undersökningarna har genomförts med väsentligen samma definitioner och
metodik alltsedan 1982. Statistiken är därför väl jämförbar över tiden vad avser
antal konkurser fördelade på företag resp. privatpersoner, län och antal anställda.
Företagsform infördes som variabel 1986. Konkurserna och offentliga ackord
har branschklassificerats enligt SNI69 till och med 1993. I januari 1994 övergick
klassificeringen till SNI 92. Detta har medfört vissa mindre svårigheter att
jämföra branschfördelningar före och efter januari 1994.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Konkursstatistiken kan jämföras med bl.a. nyetableringsstatistiken och statistik
baserad på FDB:s registrerade företag. I nyetableringsstatistiken finns dock inte
alla branscher representerade och det är dessutom en urvalsundersökning.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Från och med år 2001, då ITPS blev statistikansvarig myndighet (tidigare
NUTEK), publiceras kvartalsrapporterna på ITPS:s hemsida. Under åren 19982000 publicerades statistiken i Statistiska Meddelanden Serie NV 30 SM.
Under åren 1991 - 1997 skedde publiceringen i serie R13 SM. Tidigare år har
statistiken publicerats i serien RS-promemorior.
I Sveriges statistiska databaser, som nås på internet, läggs statistiken in
månadsvis. Det gäller två olika matriser: en för företag och privatpersoner och
en för anställda. Startår är 1994.
5.2 Presentation
Tablåer, tabeller och diagram. Konkurserna publiceras kvartalsvis på ITPS:s
hemsida. Statistik över offentliga ackord redovisas tillsammans med
konkursstatistiken för helåret (4:e kvartalet).
5.3 Dokumentation
Materialet är dokumenterat i SCB:s Metadoksystem.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Aggregerat avidentifierat primärmaterial kan utlämnas.
5.5 Upplysningstjänster

SCB utför bearbetningar av primärmaterialet från 1982 och framåt på lägre nivå
än vad som finns publicerat. Det gäller främst branschindelning på detaljnivå.

