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I denna beskrivning redovisas först allmänna 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: Näringsverksamhet  
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde: Näringslivets struktur  
 
A.3 SOS-klassificering

  
FDB är inte officiell statistik, men ingår i SOS-systemet.  
 
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 
för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning (2001:100) om den officiella 
statistiken 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: 701 89 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23 
Kontaktperson:  Christian Ekström 
Telefon:  010 - 479 67 04 
E-post:  fornamn.ekstroem@scb.s 

 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  701 89 Örebro 
Besöksadress: Klostergatan 23 
Kontaktperson:  Christian Ekström 
Telefon:  010 - 479 67 04 
E-post:  fornamn.ekstroem@scb.se 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
mailto:fornamn.ekstroem@scb.s
mailto:fornamn.ekstroem@scb.se
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A.6 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. 
 
Företagsdatabasen (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). 
 
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 personuppgift-
slagen (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 FDB:s företagsenkäter gäller att de får gallras med en gallringsfrist som 
SCB fastställer, dock senast efter två år. Årsversioner av FDB på ADB-medium 
finns långtidsarkiverade sedan 1972. Ingen gallring sker på årsversionerna.  
 
SAMU-ramar sparas sedan 2004 i SQL-databas då användare begärde att urval 
ska kunna göras även på historiska populationer. Ingen gallring har skett sedan 
dess. 
 
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.  
 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) Nr 696/93 föreskriver de 
enheter som ska användas för observation och analys av produktionssystemet 
inom gemenskapen.  
 
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. 
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Syftet var att ge företagsstatistiken förutsättningar att uppfylla kraven på 
täckningsgrad, samordning, aktualitet m.m., samt att rationalisera bort de olika 
företagsregister som fördes på andra avdelningar på SCB. Det centrala företags-
registret 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 in från de 25 000 största företagen 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 nå-
gorlunda 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 
(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 företags-
registret som är det allmänna företagsregistret. Det innehåller färre variabler, 
och jämfört med dagens FDB ett 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 förut även BASUN-registret, men det 
formella namnet sedan år 1995 för det avgiftsfinansierade registret är SCB:s 
allmänna företagsregister. 
 
Efter Sveriges inträde i 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, be-
skrivna i avsnitt B 1.1.2 nedan. Nuvarande system togs i drift vid årsskiftet 
1999/2000. Företagsregistret döptes om för att markera detta utbyggda 
innehåll och heter numera alltså Företagsdatabasen (FDB).  
 
FDB bildar urvalsram främst för ekonomisk statistik inklusive arbetsmarknads-
statistik, men används även inom andra statistikområden. Med hjälp av FDB 
avgränsas populationerna för de statistiska undersökningarna utifrån t.ex. 
enheter, branscher och storleksgrupper. Ur FDB hämtas namn- och adressuppgif-
ter 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 
Koncernregistret.  
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A.11 Statistikanvändning 

FDB används som urvalsram i SCB:s system för samordnade urval (SAMU). 
Fyra SAMU-versioner av FDB skapas varje år. FDB  
används som samordningsinstrument för 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 med enbart FDB som grund är tabeller som 
framställs årligen och som publiceras i statistikdatabasen. De redovisar antalet 
företag och anställda (t.o.m. 2013) efter näringsgren och storleksklass i FDB.  
 
Tillväxtanalys får uppgifter från FDB som används till officiell statistik över 
Nystartade företag med början kvartal 1 år 2011.  
 
A.12 Uppläggning och genomförande 

FDB är ett register som uppdateras löpande, vid olika tidpunkter från en rad 
olika källor. Skatteverket, Bolagsverket och Svensk Adressändring AB är de 
viktigaste. Uttag ur FDB görs för olika ändamål. Uttagen bearbetas då oftast 
vidare på olika sätt beroende på syftet med användningen. Till SAMU gallras 
t.ex. alla icke-verksamma företagsobjekt bort och variabler som inte finns i FDB 
läggs till. 
 
Löpande uppdateringar  
• Veckovis med uppgifter från Skatteverket och Bolagsverket 
• Månadsvis för variabeln antal anställda utifrån skattedeklarationer (Skatte-

verket) 
• Veckovis med adressändringar från Svensk Adressändring AB.  
 
Årliga uppdateringar  
• Antal anställda uppdateras med uppgifter från kontrolluppgifter (Skattever-

ket). Denna uppgift beräknas i de flesta fall enligt en särskild modell från 
kontrolluppgifter från Skatteverket. Eftersom kontrolluppgifterna bara om-
fattar löneanställda blir antal anställda färre än antalet faktiskt sysselsatta, 
åtminstone för enskilda firmor och handelsbolag, där ägarnas arbetsinsats 
saknas.  

• Från fastighetstaxeringsregistret hos Skatteverket hämtas fastighetstaxering-
svärden.  

• Uppdateringar av omsättning hämtas från momsdeklarationsregistret.  
 
FDB är till stor del baserade på administrativa data som avser juridiska enheter. 
Information om arbetsställen för företag som har fler än ett arbetsställe kommer 
i huvudsak från en årlig enkät: Kontroll av uppgifter i FDB:s Företagsdatabas 
(FDB-kontrollen). För majoriteten av alla företagsobjekt härleds informationen 
från juridisk enhet. I de fall flera juridiska enheter ingår i ett företagsobjekt har 
manuell granskning genomförts. Detta gäller också objekten verksamhetsenhet-
er. 
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Tabell 1. Externa leverantörer av administrativa data 

Myndighet/organisation Typ av data/innehåll 
Skatteverket, Bolagsverket Adm. data avs. företagsregistreringar, moms-  

arbetsgivar- och F-skatteregistreringar, 
näringsgren, privata resp. publika företag, 
grunddata om juridiska och fysiska personer, 
data från skattedeklarationer, kontrolluppgif-
ter och standardiserade räkenskapsutdrag 

Svensk Adressändring Post- och belägenhetsadress 
Bisnode Koncernuppgifter, Telefonnummer 
Postnummerservice Postnummer 
Stockholmsbörsen Börsnoterade företag 

 
Tabell 2. Interna leverantörer av data 

SCB-källor Typ av data/innehåll 
Balansstatistik Företagsstatus (tillgångar) 
Företagens ekonomi Bokslutsdatum 
Industrins varuproduktion Näringsgren 
Offentligt ägda företag Ägarkontroll 
Utländska företag Ägarkontroll 

 
En ytterligare källa för information är undersökningen FDB-kontrollen som 
sänds ut årligen till alla företag med mer än ett arbetsställe. Ca 8 000 företag 
omfattas av enkäten. Dess primära syfte är att företagen ska kontrollera arbets-
ställenumret (ASTNr), som ska anges på varje anställds kontrolluppgift (KU) 
som företagen ska skicka till Skatteverket. Undersökningen kontrollerar även 
andra variabler som t.ex. anställda, näringsgren och ändrade adressuppgifter för 
företagets arbetsställen. Undersökningen är FDB:s och SAMU-ramarnas 
primära källa för att samla in och uppdatera information om arbetsställen för 
företag som har fler än ett arbetsställe. 
 
Återkoppling hämtas också in från andra statistiska undersökningar som görs på 
SCB. Alla olika informationskällor värderas mot varandra enligt ett priorite-
ringsförfarande. Aviseringar från Skatteverket kontrolleras maskinellt och 
manuellt samt rättas upp innan den egentliga uppdateringen av FDB sker. I 
tveksamma eller mer komplicerade fall kontaktas företagen direkt. Det innebär 
ett stort inslag av manuell granskning. De ca 60 företagen som ingår i de 50 
största företagsgrupperna ses regelbundet över av en särskild grupp på SCB. 
 
A.13 Internationell rapportering 

Årligen rapporteras uppgifter till Eurostat i Quality Report, vars huvudsakliga 
syfte är att visa hur gällande EU-reglering kring företagsregister efterlevs.  
Fr.o.m. 2016 sammanställs även Metadata Report som mer har karaktären av en 
allmän kvalitetsbeskrivning. När det gäller företagsdemografi lämnas årligen 
uppgifter till Eurostat i Business Demography Quality Reporting.  
 
FDB är representerat i tre Working Groups i det europeiska statistiksamarbetet: 
Working Group on Business Registers and Statistical Units, Working Group on 
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Business Demography och Working group on Classifications.  
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga större förändringar planeras under 2017.  
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

Statistik från FDB baseras på uppgifter från administrativt material som 
omfattar alla registrerade företag, organisationer och myndigheter som bedriver 
någon form av ekonomisk verksamhet. Skyldigheten att registrera verksamheten 
och göra skatteinbetalningar gör att täckningsproblem för juridiska enheter 
bedöms som mycket små. Kvaliteten på statistiken beror på tillförlitligheten i 
uppgifterna från de administrativa källorna. Vidare är kvaliteten även beroende 
av näringsgrenskodningen från Skatteverket.  
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Publiceringen i statistikdatabasen avser företagsobjektet juridisk enhet. 
 
1.1.1 Objekt och population 

Enligt förordning (EG) nr 177/2008 ska FDB innehålla alla institutionella 
enheter (företag, organisationer, enskilda firmor, handelsbolag m.fl.) som 
bedriver ekonomisk aktivitet och bidrar till bruttonationalprodukten. Förutom ett 
antal statistiska objekt ska även de juridiska enheterna som ansvarar för de 
institutionella enheterna och deras lokala enheter ingå. Publiceringen i statistik-
databasen avser juridiska enheter. 
 
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) oav-
sett registrering för moms, arbetsgivare eller F-skatt. 

• Juridiska personer som är dödsbon och som är registrerade för moms, 
arbetsgivare 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 F-
skatt (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 arbetsgivar-
typ). 

 
 
1.1.2 Variabler 
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Antal företag 
Antal företag består av antal verksamma juridiska enheter och kriterierna för att 
vara verksam är att: 
• vara registrerat för moms och/eller som arbetsgivare och/eller F-skatt oavsett 

bransch och oavsett svensk, utländsk eller okänd adress 
• ha stora finansiella tillgångar, men i övrigt inte uppfyller ovanstående regler 
 
1.1.3 Statistiska mått 

Redovisningen avser summa företag.  
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 

• Näringsgren (SNI) från avdelning till detaljgrupp  
• Storleksklass efter antal anställda med nio klasser: 
 

Storleksklasser 
0  
1-4  
5-9  
10-19  
20-49  
50-99  
100-199  
200-499 
500+ 

 

 
1.1.5 Referenstider 

FDB innehåller senast tillgängliga information om företagen och deras verk-
samhet. När en förändring görs sparas källa, noteringstid och källtid. Noterings-
tiden 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 uppdateringstill-
fället, för att få den tid när händelsen beräknats ha inträffat. Uppgift om 
registreringar och avregistreringar av de flesta bolagsformer, liksom registre-
ringar som styr verksamhetsstatus, ingår i de veckovisa dataleveranserna från 
Skatteverket. Antalet företag uppdateras därmed i hög utsträckning på veckoba-
sis i FDB om en förändring har inträffat.  
 
Referenstidpunkten för tabellen i statistikdatabasen är den 25 november och 
speglar innehållet i FDB vid denna tidpunkt.  
 
1.2. 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 
det tar för informationen om en verksamhets start respektive nedläggning att 
registreras i FDB, se vidare punkt 2.2 nedan. Så kallad svart verksamhet saknas i 
Företagsdatabasen. 
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B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Uppgifter från FDB har allmänt sett god kvalitet för syftet som urvalsram. 
Eftersom företagsuppgifter används utbrett på SCB och i samhället ökar chansen 
för att fel i uppgifterna hittas och rättas. SCB får veckovisa uppdateringar om 
företagsbeståndet från Skatteverket. Flera andra källor används för att uppdatera 
information i FDB, som t.ex. 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 rör täckning, 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. 
 
2.2 Osäkerhetskällor 

 
2.2.1 Urval 

FDB är ett totalräknat register varför något urval inte görs.  
 
2.2.2 Ramtäckning 

FDB baseras i huvudsak på administrativ information om juridiska enheter från 
Skatteverket, Bolagsverket och Svensk Adressändring AB.  
 
1 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. 
 
II Övertäckning 
Det finns företag i FDB som inte förefaller bedriva någon ekonomisk 
verksamhet, men som fortfarande kan vara registrerade för främst moms 
och/eller F-skatt hos Skatteverket. Dessa företag har status som verksamma i 
FDB. Det beror på att SCB valt att utgå från registreringar för moms, 
arbetsgivare och F-skatt som kriterium för verksamhet. 
 
Detta innebär att de statistikområden som använder FDB som en statistisk ram 
får med en del företag som inte synes bedriva någon ekonomisk verksamhet i 
sina urval. Dessa företag kan skapa viss osäkerhet i statistiken beroende på i 
vilken utsträckning de kommer med i urvalet, samt hur företagen hanteras i den 
enskilda undersökningen.   
 

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 
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tur samlat informationen via blanketter för bl. a. skatte- och avgiftsanmälan, 
kontrolluppgifter och momsdeklarationer. Uppgifter om registrerade enheter 
kommer också från Bolagsverket, Kammarkollegiet, Länsstyrelser, Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen, Lantmäteriet och SCB (vad gäller enheter inom 
offentlig sektor).  
 
Korrekta uppgifter från grundregistreringen 
Företag måste göra ”grundregistreringen” för att kunna komma igång med sin 
verksamhet. Eftersom det så starkt ligger i företagarens eget intresse att 
registreringen blir gjord torde grundregistreringen inte ge upphov till stora 
mätfel. 
 
Risk för mätfel när företagen registrerar kod för näringsgrenstillhörighet 
Företagens verksamhet beskrivs med näringsgrenskoder (SNI-kod) enligt den 
gällande standarden för svensk näringsgrensindelning för 2007 (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, om handläggarna misstolkar verksamhetsbeskrivningen från 
företagen, eller om företagen 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 företagen ännu inte möjlighet att själva registrera SNI-kod. 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. SNI-koden påverkar skattesatsen på energi för företaget, eftersom 
tillverkningsindustrin har skattelättnader på det området. Därför finns en risk för 
överskattning av antalet företag som tillhör tillverkningsindustrin. SCB kontrol-
lerar regelbundet SNI-koder inom tillverkningsindustrin för att hitta och 
korrigera felaktigt registrerade SNI-koder. 
 
Årliga kontroller för att säkra kvaliteten för företag med flera arbetsställen 
I SCB:s undersökning FDB-kontrollen som skickas till företag med fler än ett 
arbetsställe är syftet att hitta och korrigera felaktiga registeruppgifter. Svarsfre-
kvensen år 2016 låg på 93 procent, vilket är en marginell ökning från föregå-
ende år. Att 7 procent av företagen inte svarar betyder att uppgifterna i FDB är 
osäkra för de företag som inte svarat på enkäten. Samtidigt ökade andelen 
oförändrade uppgifter något i det insamlade materialet, vilket kan betyda att 
uppgifterna är osäkra även för företag som faktiskt besvarat enkäten. Frågefor-
muläret finns som bilaga i SCB:s dokumentation om statistikens framtagning 
(SCBDOK).   
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2.2.4 Svarsbortfall 

Objektbortfall 
Inget objektbortfall finns för juridiska enheter.  
 
Partiellt bortfall 
En kvalitetsbrist i FDB är de ca 10 300 verksamma företag som saknar närings-
grenskod. De allra flesta av dessa saknar anställda. Knappt 900 JE med anställda 
saknar näringsgrenskod, varav den största hade 9 anställda. Dessa finns även 
med i SAMU-ramarna, men eftersom de flesta statistikurval 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 de senaste åren genom systematiskt arbete av 
SCB. År 2002 uppgick antalet företag utan näringsgren till 78 000. 
 
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 
enkätundersökning 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. De flesta förändringar på företag med över 15 
anställda (10 anställda före år 2014) och företag med flera arbetsställen leder till 
en kontakt med företaget för verifiering innan ändring görs i FDB.  
 
På grund av eftersläpningar kan det ta upp till tre 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 

I publiceringen används redovisningsgruppen storleksklass efter antal anställda. 
I FDB beräknas antal anställda i huvudsak utifrån lönesummor från KU, men 
också på andra sätt. Nedan redogörs för hur antal anställda beräknas som ligger 
till grund för storleksklassindelningen. 
 
I FDB används i huvudsak två källor för att uppdatera antal anställda för 
juridiska enheter: Kontrolluppgifter (KU) och undersökningen FDB-kontrollen. 
KU används för att uppdatera antal anställda för företag med ett arbetsställe, 
medan FDB-kontrollen är källan för antal anställda för företag med fler än ett 
arbetsställe. En tredje beräkning görs utifrån från Skattedeklarationer och 
används för att uppdatera företag med ett arbetsställe. 
 
Kontrolluppgifter 
För företag med ett arbetsställe uppskattas antalet anställda per företag utifrån 
lönesumman från kontrolluppgifterna föregående år. Beräkningen görs utifrån 
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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 2015  
• ej ha högre inkomst från något annat företag  
• ej ha upphört sin anställning vid detta företag under inkomståret 

 
FDB-kontrollen 
Som anställda räknas personer: 
• för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A- skatt (huvudarbetsgivare)  
• som för närvarande är anställda  
• för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbas-

belopp (44 300 kr år 2016)  
• som är vikarier längre tid än tre månader 

 
Som anställda räknas inte personer: 
• med säsongsanställning  
• som är långtidstjänstlediga eller långtidssjukskrivna vid undersökningstill-

fället (tre mån eller längre)  
• som är vikarier mindre än tre månader  
 
Skattedeklarationer 
Uppgift om lönesumma inklusive förmåner för juridiska enheter divideras med 
medellönen för näringsgrenen och den juridiska formen. Uppdatering sker 
månadsvis och påverkar mellan 250 – 300 juridiska enheter med ett arbetsställe. 
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Ej relevant.  
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

FDB uppdateras löpande och publiceringsfrekvensen är årsvis.  
 

3.2 Framställningstid 
Publiceringen sker i början av december med tabellinnehåll från FDB från den 
25 november. Framställningstiden är mindre än en vecka. 
 
3.3 Punktlighet 

Planerad och faktisk publiceringstid sammanfaller.  
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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 bedömdes vara 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 oav-

sett 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 avregistre-

rad 
∗ s.k. icke företag (ambassader, privatarbetsgivare enbart (”med-

vetet 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 årsarbets-
tid. När KU infördes förväntades en ökning av det totala antalet anställda i 
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. 
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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.  
 
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 arbets-
ställen 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 samt-
liga 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 koda-
des manuellt. Totalt kodades ca 450 000 arbetsställen manuellt och ca  
550 000 maskinellt. Under 2010 har kodning av SNI2002 skett för de fö-
retag 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 ovan). 

• 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 ovan). 

 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Företagsstatistik som definieras som juridiska enheter i Sverige kan jämföras 
med antalet JE i FDB. Det är dock viktigt att tänka på avgränsningen i verk-
samma respektive icke verksamma JE. 
 
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.
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4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Alla undersökningar eller register som använder företagsobjektet JE som finns i 
FDB kan jämföras med varandra. Jämförbarhet får även vid användning av 
klassificeringsvariabler i FDB som t.ex. näringsgren. Det är dock viktigt att 
gruppering av klassifikationsvariabler görs på samma sätt undersökningarna 
emellan. 
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Tabeller finns tillgängliga i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats: 
http://www.scb.se/NV0101 
 
Via SCB:s allmänna företagsregister finns en omfattande uppdragsverksamhet:  
Företags- och arbetsställeadresser: säljs på datamedia.  
Nyaktiverade företag: uppgifter om företag/arbetsställen som aktiverats i FDB 
under viss tid.  
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.  
Tabellframtagning: Standardiserade och skräddarsydda tabeller 
 
5.2 Presentation 

Se Statistikdatabasen på SCB:s webbplats. 
 

5.3 Dokumentation 

Variabelförteckningar och datamängdsbeskrivningar återges i MetaPlus. FDB 
dokumenteras även i SCBDOK och Beskrivning av registret (BaR). 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

För externa användare utanför SCB är FDB tillgängligt genom det offentliga 
registret SCB:s allmänna företagsregister. SCB utför på uppdragsbasis special-
bearbetningar av registrets samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan 
forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbet-
ningar i t.ex. MONA. Årsversioner av företagsregistret finns sedan 1972 
långtidsarkiverade hos Riksarkivet.  
 
FDB-användare inom SCB kan få tillgång till tabeller i FDB och SAMU-ramar 
som sparas i SQL-miljö. 
 
 
 
 
 
 

http://www.scb.se/NV0101
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5.5 Upplysningstjänster 

Information om FDB på SCB:s webbplats: www.scb.se/nv0101  
 
Företagsregistrets uppdragsverksamhet  
Telefon 010 - 479 65 80.  
E-postadress: scbforetag@scb.se  
 
FDB:s innehållsgrupp  
Telefon 010 - 479 62 40  
E-postadress: foretag@scb.se 
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