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Statistikens kvalitet
1
Relevans
FRIDA är en databas på mikronivå som tillhandahåller olika tabeller
där användaren själv kan genomföra statistiska analyser utifrån
aktuella frågeställningar. Dessa frågeställningar varierar över tid men
det breda innehållet i FRIDA ger möjlighet till analyser för olika
grupper och för olika intresseområden. Det sker ingen publicering av
SCB och i och med det görs ingen framtagning av specifika statistiska
mått eller redovisning av olika grupper.
1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

Syftet med produkten är att ge beslutsfattare och andra en god grund för
beräkning av skatteeffekter. I databasen görs även kopplingar mellan företag
och individ (företagaren) i flertalet företagsformer. Detta gör det möjligt att
studera relationen mellan individens (företagarens, ägarens) personliga
inkomstsituation och de verksamhetsbeslut som tas i företaget
1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

Databasen används främst av Finansdepartementet, Riksdagens
utredningstjänst och Svenskt näringsliv för att bl.a. se hur förändringar i
skattesystemet påverkar företagens ekonomi.
1.2
Statistikens innehåll
SCB framställer endast en begränsad mängd statistik från FRIDA. I första
hand är det användaren av registret som avgör vilka målstorheter som ska
skattas. Skattningen kan göras för hela populationen eller för enskilda
redovisningsgrupper.
1.2.1

Objekt och population

Målpopulationerna är dels alla företag, dels alla företagare som är skyldiga att
betala skatt i Sverige.
Rampopulationens objekt definieras av de företag och företagare som har
lämnat deklarationsuppgifter till Skatteverket för inkomståret 2015. De som av
någon anledning fått uppskov av deklarationen ingår inte i rampopulationen
1.2.2

Variabler

FRIDA i grundutövandet innehåller runt 1 000 variabler och de tilläggsfiler
som finns omfattar ytterligare cirka 1 500 variabler. Alla variabler som
återfinns i databasen kan därför inte specificeras här. Vid leverans av FRIDA
lämnas en beskrivning av variablerna.
Grundmaterialet består bl.a. av standardiserade räkenskapsutdrag, SRU, som
kompletteras med inkomst- och taxeringsuppgifter samt bokslutsuppgifter.
Utöver detta finns även bakgrundsvariabler, som t.ex. kön, ålder, utbildning
för företagare och juridisk form, näringsgren och antal anställda för företag.
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Målvariabeln i materialet är i första hand företag och intressevariablerna
beskriver företagens ekonomiska situation där fokus har varit på skattesidan.
En annan målvariabel är även personer som kan kopplas till ett företag genom
de deklarationsbilagor som lämnas in. Intressevariablerna är då de som
beskriver personens ekonomiska situation med kopplingar till företaget och
privatekonomin.
1.2.3

Statistiska mått

Uppgifterna i materialet är på mikrodatanivå och visar beloppen alternativt
antal för respektive variabel.
1.2.4

Redovisningsgrupper

Uppgifterna i materialet är på mikrodatanivå men innehåller administrativ
information vilket möjliggör grupperingar på t.ex. näringsgren, kommun,
antal anställda.
1.2.5

Referenstider

Referensperiod är inkomståret 2015

2

Tillförlitlighet

2.1
Tillförlitlighet totalt
Statistiken bygger på uppgifter som redovisas i inkomstdeklarationen m.m.
Det innebär att inkomster som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt
utanför. Det finns också en del brister i SRU-materialet som orsakar mätfel
eller bortfallsfel. FRIDA är totalräknad för alla företagsformer, vilket innebär
att siffrorna i materialet ändå kan anses hålla hög kvalitet.
2.2
Osäkerhetskällor
Vissa brister finns i grundmaterialet, SRU. Det beror bland annat på att några
avsnitt i deklarationerna, t.ex. balansräkningarna, inte prioriteras av
Skatteverket då de inte ligger till grund för det taxerade resultatet.
Skatteverket justerar heller inget i materialet som påverkar taxeringen utan att
kommunicera med uppgiftslämnaren. Beroende på deras resurstillgångar så
kan beloppsgränserna för återkontakter med uppgiftslämnarna variera
2.2.1

Urval

Materialet som kommer från Skatteverket totalundersöks. Denna källa bidrar
inte till osäkerhet i statistiken.
2.2.2

Ramtäckning

Det finns företag/företagare som inte lämnat in sin deklaration. En del företag/företagare som inte lämnar in deklarationen betalar inte heller skatt och
utgör i detta sammanhang inget problem. Problemet är de som skickar in sin
blankett sent och därför inte finns med i materialet
2.2.3

Mätning

Vissa brister finns i grundmaterialet, SRU. Det händer att Skatteverket inte
alltid gör justeringar i SRU där så borde ske. Det beror framför allt på att
uppdateringar måste göras även i ett annat system som ligger till grund för
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rätt debitering, vilket av naturliga skäl prioriteras av Skatteverket. SCB
granskar och rättar materialet men trots detta kan vissa mindre mätfel finnas
kvar.
Vid jämförelse med de taxerade värden som Skatteverket fastställer och de
värden som summeras i FRIDA finns dock god överensstämmelse.
2.2.4

Bortfall

Bristerna i SRU-materialet kan leda till att vissa deklarationer måste
underkännas. Då uppstår ett bortfall som påverkar tillförlitligheten. Totalt
utgör bortfallet knappt tre procent och torde därför ha liten effekt på
resultaten
2.2.5

Bearbetning

Ett omfattande gransknings- och rättningsarbete utförs. Bl.a. görs logiska
kontroller och värdekontroller
2.2.6

Modellantaganden

Inga modellantaganden görs
2.3
Preliminär statistik jämförd med slutlig
Ingen preliminär statistik tas fram

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

Cirka 1,5 år
3.2

Frekvens

Referenstiden är kalenderår och statistiken beskriver händelserna för ett
inkomstår.
3.3

Punktlighet

Statistiken har färdigställts enligt plan. Produkten har ingen publicering.

4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Registret distribueras via elektronisk media till användare.
4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av undersökningens
samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få
tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.
4.3

Presentation

År 2007 publicerades rapporten ”Enskilda näringsidkare – en inkomstöversikt
2005” där delar av materialet i databasen presenterades. Den elektroniska
versionen är tillgänglig via SCB:s hemsida www.scb.se.
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4.4

Dokumentation

Efter varje årgång görs en dokumentation som beskriver framtagandet av
registren. Dokumentationen innehåller även en variabelsbeskrivning samt de
deklarationsblanketter med bilagor som ligger till grund för materialet.

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Revideringar av nomenklaturer som t.ex. branschindelning samt institutionell
sektor påverkar jämförbarheten över tid, i de fall längre tidsserier ska
analyseras.
Ändringar i skattesystemet medför att jämförbarheten över tid påverkas. Från
och med inkomståret 2000 är alla företagsformer totalräknade vilket kan ge en
försämrad jämförbarhet med årgångarna 1997 - 1999.
Från och med inkomståret 2007 är SRU-blanketterna för enskilda
näringsidkare, aktiebolag och till viss del för juridiska personers andel i
handelsbolag omgjorda. Från och med inkomståret 2011 gjordes motsvarande
omarbetning för handelsbolagens deklarationsblanketter. Många av de
tidigare variablerna är sammanslagna till en variabel men det förekommer
också att en tidigare variabel är fördelad på ett antal nya variabler. Detta
innebär att jämförelser med föregående år är svårt.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

Jämförelser mellan grupper har förbättrats när totalräkning infördes
5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Målvariablerna används i många andra sammanhang och i det avseendet är
samanvändbarheten god.
FRIDA innehåller organisation- och personnummer kan det sambearbetas
med andra register som också innehåller dessa identiteter. Detta gör att
samanvändbarheten med annan statistik är god. Vissa problem kan dock
uppstå då det finns andra definitioner på vad som är ett företag och vem som
är en företagare än de som finns i FRIDA.
5.4

Numerisk överensstämmelse

Inga brister har noterats vad gäller den numeriska överrensstämmelsen
mellan olika statistikvärden/ värden på storheter.

Allmänna uppgifter
A

Klassificeringen Sveriges officiella statistik

Statistikproduktionen ingår inte i Sveriges officiella statistik

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda
regler för person-uppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.

C

Bevarande och gallring

Bevarandebehov är under utredning.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte produkten baseras på
administrativa register.

E

EU-reglering och internationell rapportering

Statistiken är inte EU-reglerad.

F

Historik

För att skapa en databas, med koppling mellan företag och företagaren,
inleddes 1997 ett samarbete mellan SCB och Finansdepartementet. SCB fick då
i uppdrag att utveckla en mikrobaserad databas för olika företagsformer.
Samarbetet utmynnade i FRIDA - Företagsregister och individdatabas. FRIDA
har flera syften. Ett av dessa är att utgöra grund vid skatteeffekts- och
prognosberäkningar. Databasen kan också användas till uttag av data för
statistisk analys samt vid användandet av mikrosimuleringsmodeller.
Modellerna ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina
beteenden vid olika förändringar i skattelag-stiftningen.

G

Kontaktuppgifter
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