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Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 

Registrens bakgrund och innehåll 

Den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) ger sedan 1985 årlig information 

om sysselsättning, pendling och näringsstruktur. RAMS hette tidigare ÅRSYS (Årlig 

regional sysselsättningsstatistik) och skapades för att ersätta sysselsättningsdelen i folk- och 

bostadsräkningarna. RAMS har successivt byggts ut med allt fler variabler, bl.a. för att 

belysa personalstruktur i företag och på arbetsställen samt händelser och flöden på 

arbetsmarknaden.  

RAMS omfattar fyra delar i en gemensam databas: 

 Sysselsättningsregistret  

 Aktivitetsregistret 

 Registret över arbetsställen i RAMS  

 Registret över företag i RAMS 

 

Sysselsättningsregistret 

Sysselsättningsregistret visar personers sysselsättningsstatus i november och omfattar hela 

Sveriges befolkning den sista december. Registret är huvudregistret i RAMS och innehåller 

en mängd uppgifter från olika källor
1
. 

Samtliga personer som är folkbokförda i landet den sista december enligt Registret över 

totalbefolkningen ingår i registret. Hur en person klassas som förvärvsarbetande framgår 

nedan under kvalitetsavsnittet.  

För personer med kontrolluppgift eller inkomst av aktiv näringsverksamhet väljs det 

företag/-arbetsställe vid vilket personen bedöms ha utfört mest arbete under november.  

 

Viktiga förändringar över tiden 

De största förändringarna i RAMS sedan starten 1985 är en ny metod för att avgränsa 

förvärvsarbetande som infördes i 1993 års statistik. Ny näringsgrensindelningen har införts 

vid två tillfällen, 1993 (SNI 92) och 2002 (SNI 2002). I övrigt har inte några väsentliga 

förändringar i definitioner eller metod genomförts, vilket innebär god jämförbarhet mellan 

åren i övrigt. 

Näringsgrensindelningen, SNI 92, är samordnad bl.a. med EU:s näringsgrensstandard och 

ersatte den tidigare indelningen från 1969, SNI 69. Det är stora skillnader mellan SNI 92 

och SNI 69. På alla nivåer är det svårt att göra jämförelser mellan indelningarna, för mer 

detaljer se SCB:s Meddelande i samordningsfrågor MIS 1992:6. 

SNI 92 har i sin tur ersatts av en ny näringsgrensindelning, SNI 2002
2
, som började 

tillämpas i statistiken från 2002. En viktig skillnad som berör tabeller med redovisning av 

SNI, grov nivå, är att förskolor numera ingår i gruppen ”Utbildning”, från att tidigare ingått 

i ”Vård och omsorg”. 

Från och med 2002 års statistik finns en liten skillnad jämfört med tidigare som innebär en 

viss kvalitetsförbättring. Detta gäller den grupp som är kombinerat anställda och företagare 

                                                 
1
 Sysselsättningsregistret byggs upp av följande register: Registret över totalbefolkningen (RTB), 

Kontrolluppgiftsregistret (KU-registret, sammanställs av Riksskatteverket), Inkomst- och 

förmögenhetsregistret (IoF), Företagsdatabasen (FDB, tidigare CFAR), Utbildningsregistret, Registret över 

personer i utbildning samt Inkomststatistikens sammanfattningsregister över pensioner, bidrag m.m. 
2
 http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/whsnipdf.asp  

http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/whsnipdf.asp
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under året, som har hanterats något annorlunda än föregående år vid avgränsningen av 

förvärvsarbetande. 

Detta ger ett smärre tidsseriebrott vid jämförelse med tidigare statistik, eftersom denna 

justering höjer nivån med sysselsatta med 15 000, vilket motsvarar 0,37 procent av samtliga 

förvärvsarbetande i riket. 

Från och med 2004 används en ny källa för att identifiera företagare. I samband med detta 

görs en metodjustering så att denna grupp blir bättre klassificerad. Parallellt har även 

metoden för avgränsningen av anställda setts över, vilket även detta resulterat i vissa 

justeringar. Den största förändringen gäller åldersgruppen 65-84 år. Antalet sysselsatta i 

denna åldersgrupp ökar netto med 19 000 eller med 44 procent. Samtliga metodjusteringar i 

klassificeringen av sysselsatta ger ca 75 000 fler sysselsatta netto vilket motsvara en ökning 

på 1,8 procent. 

 

Kvalitet 

Statistik från RAMS är baserad på administrativt material och har därmed fördelen att vara 

totalräknad och inte heller behäftad med svarsbortfall.  

Svagheter är att det tar relativt lång tid att ta fram varje årsversion och att ett par av 

variablerna innehåller osäkerhet. Detta gäller främst avgränsningen av förvärvsarbetande. 

Det gäller också de variabler som är kopplade till den förvärvsarbetandes arbetsställe som 

t.ex. näringsgren och belägenhet. Denna senare används i sin tur för framställning av 

statistik över pendling till och från arbetet. 

SCB genomför månadsvis Arbetskraftsundersökningar (AKU) för att följa kortsiktiga 

förändringar på arbetsmarknaden. Definitionerna inom AKU och RAMS stämmer väl 

överens och i stort föreligger god jämförbarhet mellan dessa statistikkällor. Undersökning-

arnas mätmetoder skiljer sig dock på ett par väsentliga punkter, vilket leder bl.a. till att det 

totala antalet förvärvsarbetande enligt RAMS ligger cirka tre procent under AKU. 

När SCB ändrade sättet att avgränsa förvärvsarbetande 1993 sjönk antalet 

förvärvsarbetande med 3 procent för hela riket jämfört med den tidigare metoden.  

Den gamla metoden byggde på att SCB klassificerade en person som förvärvsarbetande 

eller inte med hjälp av löneuppgiften på kontrolluppgiften (KU). Var lönesumman över en 

viss gräns klassades personen som förvärvsarbetande. Lönegränsen justerades varje år med 

ett löneindex och lönegränsen var lika hög för alla löntagare, oavsett kön eller ålder. Den 

gamla metoden har använts i sysselsättningsstatistiken från ÅRSYS 1986-1992 och i FoB 

85 och FoB 90. 

Den nya metoden innebär att hänsyn tas till löneskillnader som beror främst på ålder och 

kön. Detta betyder att olika grupper av löntagare får olika lönegränser. Gränserna sätts med 

hjälp av underlag från arbetskraftsundersökningarna (AKU) för november och december. 

Genom att varje år jämföra med uppgifter från AKU på individnivå, kan lönegränserna 

ändras så att bästa jämförbarhet uppnås över tiden. 

Avsikten är att som förvärvsarbetande räkna personer som har en arbetsinkomst som 

motsvarar minst fyra timmars arbete eller varit tillfälligt frånvarande i november. I 

Sysselsättningsregistret finns inte uppgift om arbetstid. Därför används inkomstuppgift som 

grund för klassificering. Undantagna från modellskattningar är personer med inkomst av 

aktiv näringsverksamhet (=företagare) som alltid räknas som förvärvsarbetande. 

Ett arbetsställe kan bli felkodat eller obestämt av flera anledningar. En är att 

organisationsnumret som anges på kontrolluppgiften inte finns i Företagsdatabasen (FDB). 
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En annan anledning är att ett visst företag hade flera arbetsställen, utan att detta kommit till 

SCB:s kännedom.  

Arbetsgivare kan ha angett fel arbetsställe på kontrolluppgiften. Som exempel kan en 

kommun ha fört alla sina anställda på kommunkontoret, trots att arbetsstyrkan i 

verkligheten är utspridd på daghem, skolor, vårdhem m.m. Sådana felnumreringar leder till 

felaktiga eller saknade uppgifter om arbetsplatsens belägenhet, vilken bestäms med hjälp av 

FDB:s belägenhetsuppgifter.  

Felaktigt eller saknat arbetsställe påverkar primärt statistik om dagbefolkning och 

arbetspendling, men också näringsgren, eftersom detta hämtas från arbetsställets SNI-kod i 

FDB. 

 

Redovisningstidpunkt 

Sysselsättningsregistret baseras på befolkningen den sista december. 

Referensperioden för förvärvsarbete är november månad. Framställningstid: 15 månader. 
 

Årgångar och variabler i Internetdatabasen rAps-RIS 

Statistik från detta register finns från år 1985. De tabeller som finns inlagda i rAps-RIS för 

dessa år är: 

 

–Andel förvärvsarbetande 16+ år efter ålder (9 grupper) och kön. År 1985-2003  

–Andel förvärvsarbetande 16+ efter ålder (9 grupper). År 1985-2003 

  

–Förvärvsarbetande och befolkning 16+ år efter ålder (8 grupper) och kön. År 1985-2003 

–Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter födelseland. År 1993-2003  

–Förvärvsarbetande 16+ år efter kön och bransch (5-siffrig SNI92/SNI2002). År 1993-2003  

–Förvärvsarbetande 16+ år efter bransch (5-siffrig SNI92/SNI2002). År 1993-2003  

–Förvärvsarbetande 16+ (dagbefolkning) efter ålder (5 års klasser), kön, utbildning (12 

grupper) och bransch (61 grupper). År 1993-2003  

–Förvärvsarbetande 16+ år efter bransch (61 grupper). År 1989-2003 

–Förvärvsarbetande 16+ år efter ålder (8 grupper), kön och bransch (11 grupper). År 1985-

2003 

–Förvärvsarbetande efter region, 20-64 år (nattbefolkning), kön och födelseland. År 2003  

–Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter arbetsställets status, bransch och 

storleksklass. År 1993-2003  

–Förvärvsarbetande 16+ (dagbefolkning) efter bransch (31 grupper), utbildning (4 grupper) 

och kön. År 1989-2003  

 

–Arbetsställen efter arbetsställets status, bransch och storleksklass. År 1993-2003  

 

–Företagare efter region, kön, ålder och yrkesställning . År 2003  

 

  

–Pendling efter ålder (8 grupper), kön och bransch (11 grupper). År 1985-2003 

 

–Riktad inpendling (kommun) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-2003 

–Riktad inpendling (län) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-2003  

–Riktad inpendling (LA-Nutek) efter arbetsort till bostadsort. År 1985-2003  

–Riktad inpendling (kommun) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 2000-2003  

–Riktad inpendling (LA-Nutek) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 2000-2003 
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–Riktad inpendling (län) efter kön, arbetsort till bostadsort. År 2000-2003 

  

–Riktad utpendling (kommun) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-2003 

–Riktad utpendling (län) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-2003  

–Riktad utpendling (LA-Nutek) efter bostadsort till arbetsort. År 1985-2003 

–Riktad utpendling (kommun) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 2000-2003  

–Riktad utpendling (LA-Nutek) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 2000-2003  

–Riktad utpendling (län) efter kön, bostadsort till arbetsort. År 2000-2003 
 

Variabelnamn Definition 

Anställda Som anställd räknas personer som har lön 

för sitt förvärvsarbete och därmed erhåller 

kontrolluppgift 

  

Andel förvärvsarbetande/Förvärvsintensitet Förvärvsintensitet är ett mått som anger 

andel personer med bostad i regionen 

(nattbefolkning) som förvärvsarbetar i en 

viss åldersgrupp i relation till samtliga 

personer i den aktuella åldersgruppen. 

Förvärvsintensitet beräknas ofta utifrån 

åldersklassen 20-64 år eller 16-64 år 

  

Arbetsort Den ort i vilket arbetsstället är geografiskt 

beläget 

  

Arbetsställets storlek Arbetsställets storlek avser antalet personer 

som har sitt förvärvsarbete förlagt till ett 

visst arbetsställe 

  

Bostadsort Den ort i vilken personen i fråga är 

folkbokförd den 31 december aktuellt år 

  

Bransch/Näringsgren Näringsgren avser företagets eller 

arbetsställets huvudsakliga verksamhet. I 

regel används arbetsställets näringsgrenskod 

när sysselsatta redovisas efter bransch. Om 

ett företag bedriver flera typer av verksamhet 

vid exempelvis ett och samma arbetsställe 

bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån 

en verksamhet som sysselsätter flest 

anställda. Näringsgrensindelningen 

reviderades 2002 

  

Dagbefolkning Förvärvsarbetande personer 16 år och äldre 

efter arbetsplatsens belägenhet 

  

Företag En fysisk eller juridisk person som bedriver 

något slag av näringsverksamhet. I 

redovisningen ingår endast aktiva företag, 

d.v.s. moms- och/eller 
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arbetsgivarregistrerade företag. Som företag 

räknas aktiebolag, handelsbolag, 

kommanditbolag, ekonomiska föreningar 

och enskilda firmor samt de olika enheterna 

inom den offentliga sektorn 

  

Förvärvsarbetande  Förvärvsarbetande utgörs av personer som är 

folkbokförda i Sverige den 31 december 

undersökningsåret och som har klassats som 

förvärvsarbetande  i november i samband 

med SCB:s avgränsningar av förvärvsarbete. 

Även personer som är folkbokförda i Sverige 

som  - arbetare i svenska företag utomlands 

eller på havet på svenskregistrerade båtar 

ingår i populationen 

  

Inpendling Med inpendling avses personer som har 

förvärvsarbete i en kommun och sin bostad i 

en annan kommun  

  

Nattbefolkning Förvärvsarbetande personer 16 år och äldre 

efter bostadens belägenhet 

  

Pendling Pendling uppstår när en förvärvsarbetande 

har sitt arbetsställe i en annan kommun än  

där denne folkbokförd  

  

Utbildning Utbildningens inriktning och utbildningsnivå 

är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa 

följer SUN-koden (Svensk utbildnings 

nomenklatur) uppbyggnad. SUN-koden 

reviderades 2002  

  

Utpendling Utpendling avser personer som bor i en 

kommun och har sitt förvärvsarbete i en 

annan kommun 
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Arbetssökande och lediga platser 

Registrets bakgrund och innehåll 

Statistiken över arbetssökande och lediga platser hämtas från AMS Händeldatabas varje 

kvartal. Statistiken redovisas som ett medelvärde för kvartalets tre månader efter kön, ålder 

och utbildningsnivå. För arbetssökande visas s.k. öppet arbetslösa (kvarstående arbetslösa 

aktuella för omedelbar placering) och arbetssökande inom olika konjunkturberoende 

program. 

AMV har genomfört förändringar både av definitionen av vilka som räknas till öppet 

arbetslösa och vilka konjunkturberoende program som finns.  

De viktigaste förändringarna att känna till gäller definitionen av vilka som räknas som 

öppet arbetslösa: 

1989-06 – 1994-12: Sökandekategori 1, servicekod 1 ”Utan arbete,  kan ta arbete direkt”. 

Det tidigare kravet på att kunna ta arbete inom 10 dagar tas bort. 

1995-01: Byter servicekoder till tvåsiffriga koder, Sökandekategori 11 ”Arbetslösa”. 

Dessutom finns andra sökandekategorier som inte räknas till de arbetslösa (sökandekategori 

12 ”utan arbete, vägledning”, 13 ”utan arbete, väntar på beslutad åtgärd” och 14 ”utan 

arbete, övriga”)  

1996-04: Ny sökandekategori, 15 ”arbetslösa, timanställda”, införs och räknas till 

begreppet arbetslösa. (Ingår dock inte i SCB:s delområdesstatistik.)  

1997-07: Nytt arbetslöshetsbegrepp, sökandekategori 11+12+13. Kategorierna benämns 11 

”arbetslösa, platsförmedlingsservice”, 12 ”arbetslösa, vägledningsservice” och 13 

”arbetslösa, väntar på beslutad åtgärd”. Dessutom finns en sökandekategori 14 ”övriga 

inskrivna, på väg in på eller ut från arbetsmarknaden” som inte ingår i de arbetslösa. (Det 

nya arbetslöshetsbegreppet används i SCB:s delområdesstatistik fr.o.m. mars 1998.) 

1998-01: Sökandekategori 13 utvidgas till att även omfatta ungdomar 20-24 år, som fått ett 

konkret erbjudande om att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, men tackat nej till 

erbjudandet.  

1999-01: Personer som varit skrivna i sökandekategori 14 förs över till någon av 

sökandekategorierna 11-13 om de har ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Beslutet 

påverkar nivån av arbetslösa i hela landet som ökar med ca 20-25 000 personer.- 2001-05: 

Tre nya sökandekategorier läggs till definitionen av öppet arbetslösa; förutom 11, 12 och 

13 ingår nu även 96 (felregistrering), 97 (avbrott/återkallande av beslut) och 98 (slutförd 

beslutsperiod). De nya koderna används vid automatiska sökandekategoribyten, i samband 

med att en person avslutat ett arbetsmarknadspolitiskt program. Förändringen kan innebära 

en viss minskning av antalet inom arbetsmarknadspolitiska program och en viss ökning av 

antalet öppet arbetslösa.  

2003-11: Sökandekategorierna 12 och 13 upphör, koderna konverteras till 11. Öppet 

arbetslösa omfattar därmed kategorierna 11, 96, 97 och 98. 

 

Utbildning 

OBS. att från och med år 2000 redovisas för gymnasienivån endast högst 3-årigt 

gymnasium.  
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Kvalitet 

Arbetslöshetsnivån skiljer sig mellan AMS siffror och de som SCB redovisar i 

arbetskraftsundersökningarna (AKU). Skillnaden beror främst på att man i AKU fångar upp 

även de som inte är anmälda hos arbetsförmedlingarna, men som av olika skäl anger att de 

är arbetslösa helt eller delvis. Händeldatabasen kompletteras hos SCB med uppgifter från 

SCB:s Register över totalbefolkningen, så att de arbetssökande redovisas där de är 

folkbokförda. I AMV:s statistik redovisas de istället efter vilken arbetsförmedling de är 

inskrivna vid. Ytterligare en skillnad jämfört med AMV:s statistik är att medan AMV 

redovisar personer efter den ålder man uppnått vid redovisningsmånadens slut, redovisar 

SCB personerna efter ålder vid årets slut. SCB:s redovisning av AMV:s olika 

konjunkturberoende (=arbetsmarknadspolitiska) program har ibland inte varit fullständig, 

genom att förändringar inte meddelats till SCB. 
 

Redovisningstidpunkt 

Arbetssökandestatistik redovisas kvartalsvis där antalet arbetssökande visar ett medelvärde 

för kvartalets tre månader.  
 

Årgångar och variabler i  rAps-RIS 

Statistik från detta register  finns från 1989 kvartal 3 och sedan varje år därefter. De tabeller 

som finns inlagda i rAps-RIS för dessa år är: 

 

–Lediga platser efter region. Kvartal 1989k4-2005k4  

–Långtidsinskrivna arbetssökande efter region, kön, ålder och utbildningsnivå. Kvartal 

1989k3-2005k4  

–Arbetssökande efter region, kön, ålder och utbildningsnivå. Kvartal 1989k3-2005k4 
 

Variabelnamn Definition 

Kvarstående platser Platser som fortfarande är lediga för ansökan 

  

Långtidsinskrivna Personer som är arbetslösa eller deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program och som 

under de två senaste åren, eller mer, inte har 

haft ett arbete som varat längre än en månad 

  

Nyanmälda platser Lediga platser som av arbetsgivaren anmält 

till arbetsförmedlingen och/eller skrivs in i 

självserviceinstrumentet Annonserad Direkt 

på Internet 

  

Utbildning Utbildningens inriktning och utbildningsnivå 

är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa 

följer SUN-koden (Svensk utbildnings 

nomenklatur) uppbyggnad. SUN-koden 

reviderades 2002  
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Befolkning och befolkningsförändringar: Registret över 

totalbefolkningen 

Registrets bakgrund och innehåll 

I samband med att länsstyrelsernas folkbokföring lades om till ADB sammanställde SCB 

ett register över totalbefolkningen (RTB) 1968. All befolkningsstatistik från SCB baseras 

från och med årsskiftet 1973/74 på RTB. Statistiken ska belysa folkmängdens storlek och 

sammansättning samt förändringarna i befolkningen. RTB förnyas successivt med inkomna 

förändringsrapporter (aviseringar) som till exempel födelser, dödsfall, civilståndsändringar 

och flyttningar.  

Uppgifterna i RTB-systemet levereras från det svenska folkbokföringssystemet och är 

därför beroende av de definitioner och regler som används där. Folkbokföringens innehåll, 

liksom RTB-systemet, har varit i stort sett oförändrat sedan 1968.  

 

Folkbokföringens omorganisation 

Den 1 juli 1991 övertog de lokala skattekontoren ansvaret från pastorsämbetena för 

folkbokföringen på lokal nivå. I den nya lagtext som kom då var en nyhet att personer som 

är över 17 år och läser på högskola/universitet skall vara folkbokförda där de bor. Tidigare 

var det vanligt att dessa studerande var folkbokförda i föräldrahemmet. 

 

Födda 

Den 1 juli 1979 ändrades medborgarskapslagstiftningen. Ändringen avser barn, vars far har 

utländskt medborgarskap och mor svenskt medborgarskap. Före den 1 juli 1979 blev dessa 

barn vid födseln utländska medborgare men blev därefter svenska medborgare. 

  

Partnerskap 

Vid redovisning av befolkningen efter civilstånd fr.o.m. årsskiftet 1998 inkluderas 

registrerade partnerskap och upplösta partnerskap i gruppen gifta resp. skilda. 

 

Utökad redovisning av personer med utländsk bakgrund 

Sedan 1994 kan SCB redovisa både personer som själva är födda utomlands och (vilket är 

det nya) personer födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda utomlands. 
 

Kvalitet 

I folkmängdsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda. En del personer bor på 

annan plats än där de är folkbokförda. Orsaken till detta varierar: 

 en del har inte anmält flyttning (i tid) 

 en del har anmält felaktig adress 

 i folkbokföringen finns undantagsregler som medger att man får vara folkbokförd på 

annan fastighet än där man bor. 

De fel som finns i befolkningsstatistiken är i första hand koncentrerade till åldrarna 20-25 

år och över 75 år. Rapporteringen av födelser och dödsfall är så snabb att dessa händelser 

endast medför försumbara fel i statistiken. 

 

Familjeredovisning 

Familjer som skapas utifrån befolkningsregistret bygger på uppgiften om civilstånd. 

Numera tas även hänsyn till hemmavarande barn som är 18 år och äldre, tidigare räknades 

de som egna familjer medan de nu redovisas tillsammans med sina föräldrar så länge de är 

skrivna på samma fastighet som föräldrarna. Se även familjer i inkomstregistret! 
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Då familjer avgränsas i RTB gäller följande:  

 

 Familj består av maximalt två generationer som är folkbokförda på samma 

fastighet  

 Familj bildas med utgångspunkt från den yngsta generationen om det finns fler än 

två generationer på fastigheten  

 Personer som är gifta med varandra/har registrerat partnerskap och är folkbokförda 

på samma fastighet ingår i samma familj 

 Ogift person som är folkbokförd på samma fastighet som sin 

förälder/vårdnadshavare ingår i samma familj som denne 

 Sambor som har gemensamt barn och är folkbokförda på samma fastighet ingår i 

samma familj  

 Sambor utan gemensamt barn räknas som två familjer  

 Ensamstående räknas som familj 

   

Observera! Det är inte möjligt att göra personer till sambor med hjälp av RTB om 

gemensamt barn saknas. Detta medför att antalet ensamstående överskattas och att antalet 

sambor underskattas. SCB beräknar att det finns ca 500 000 personer som är sambor men 

som inte kan sammanföras till familj. Notera också att SCB vid avgränsningen av familjer 

utgår från relationer mellan personer som är folkbokförda på samma fastighet. Personer 

som är bosatta i olika lägenheter på fastigheten kan då felaktigt bli betraktade som ingående 

i samma familj. Eftersom lägenhetsregister saknas kan folkbokföring på lägenhet inte 

genomföras. Det är därför inte möjligt att framställa statistik över familjer och hushåll av 

god kvalitet med folkbokföringen som grund . 

 

Immigrant - emigrant 

En immigrant ska ha för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år. Utomnordiska 

medborgare ska dessutom ha tillstånd från Migrationsverket att bosätta sig i landet för att 

betraktas som immigranter. En emigrant är en person som bosätter sig permanent 

utomlands. Med permanent menas minst ett år. 

Utvandrare avregistreras inte alltid, om utflyttning inte anmäls till de svenska 

myndigheterna. Övertäckningen av personer födda utanför Norden, som finns med i RTB, 

uppskattas till mellan 25 000 och 50 000 personer, motsvarande 4-8 % av de utomnordiska 

invandrarna. 

 

Redovisningstidpunkt 

Den statistik som tas fram för ett årsskifte inkluderar alla födda, döda, civilståndsändringar 

och flyttningar som rapporterats till och med vecka 04 året därpå. Folkmängdsstatistik för 

kommuner är klar i februari året efter redovisningstidpunkten (31/12).  
 

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistik från detta register redovisas från 1974 och sedan varje år därefter. De tabeller som 

finns inlagda i rAps-RIS för dessa år är: 

 

–Folkmängd och utländska medborgare efter civilstånd, ålder (ettårsklasser) och kön. År 

1968-2004  
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–Folkmängd efter födelseland (3 grupper), utbildning (12 grupper), (ettårsklasser) och kön. 

År 1990-2003  

 

–Levande födda efter kön och moderns ålder (ettårsklasser). År 1974-2004  

 

–Döda efter ålder (ettårsklasser) och kön. År 1974-2004  

 

–Flyttningar efter ålder (ettårsklasser) och kön. År 1968-1996  

–Flyttningar efter ålder (ettårsklasser) och kön. År 1997-2004  

 

–Inrikes flyttningar efter födelseland (3 grupper) och utbildning (12 grupper) enligt 

regional indelning 1996-01-01. År 1991-2001 

  

–Riktad inflyttning till och från kommun. År 1995-2004  

–Riktad inflyttning till och från lokalarbetsmarknad (Nutek). År 1995-2004  

–Riktad inflyttning till och från län. År 1995-2004 

  

–Riktad utflyttning från och till kommun. År 1995-2004  

–Riktad utflyttning från och till lokalarbetsmarknad (Nutek). År 1995-2004  

–Riktad utflyttning från och till län. År 1995-2004 
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Variabelnamn Definition 

  

Civilstånd Redovisning av civilstånd utgår från hur man 

är registrerad i folkbokföringen. Civilstånd 

gift är gifta samt personer som registrerat 

partnerskap 

  

Emigranter Föra att bli registrerad som emigrant 

(utvandrare) skall man ska ha för avsikt att 

bosätta sig utomlands under minst ett år 

  

Flyttningar En flyttning måste ske mellan olika 

fastigheter för att räknas som flyttning i den 

officiella statistiken. Vid flyttning gäller den 

nya  folkbokföringen från och med den 

faktiska flyttningsdagen om flyttningen har 

anmälts inom en vecka. Kommer en 

flyttningsanmälan inte in i tid gäller den nya 

folkbokföringen från den dag då anmälan 

kom in till någon av myndigheter som är 

behöriga att ta emot anmälan  

  

Flyttningsöverskott Flyttningsöverskott beräknas genom 

skillnaden mellan antal in- och utflyttningar.  

  

Födelseland Födelselandets benämning hänförs till 

förhållandena vid födelsetidpunkten. 

Politiska och geografiska förändringar kan i 

efterhand förändra födelselandet om 

humanitära skäl åberopas vid ansökan om 

förändring 

  

Immigranter För att bli registrerad som immigrant 

(invandrare) ska man ha för avsikt att stanna 

i Sverige minst ett år. 

  

Riktad inflyttning Inrikes flyttning över kommun- läns- FA 

gräns redovisas både för in- och 

utflyttningsort 

  

Riktad utflyttning Inrikes flyttning över kommun- läns- FA 

gräns redovisas både för ut- och 

inflyttningsort 

  

Utbildning Utbildningens inriktning och utbildningsnivå 

är hämtad från Utbildningsregistret. Dessa 

följer SUN-koden (Svensk utbildnings 

nomenklatur) uppbyggnad. SUN-koden 

reviderades 2002 
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Utländska medborgare Personer med annat än svenskt 

medborgarskap 

  

Utrikes födda Personer som har ett annat födelseland än 

Sverige 

  

Ålder Två åldersbegrepp används inom 

befolkningsstatistiken. Dels ålder vid årets 

slut, dvs ålder den 31 dec och dels ålder vid 

händelsen 
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Bruttoregionprodukt 

Registrets bakgrund och innehåll 

Nationalräkenskaperna (NR) sammanfattar och beskriver i form av ett kontosystem med 

kompletterande tabeller vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. 

Bruttoregionprodukten(BRP) beräknas med utgångspunkt från nationalräkenskaperna. I 

princip är det en top-down metod som tillämpas där förädlingsvärdet fördelas ned på 

regionnivå. Summan av BRP över alla regioner blir BNP med undantag av en icke-

territoriell region där uppgifterna inte kunna hänföras till någon specifik region. 

Nedbrytningen till regionnivå görs branschvis med olika typer av nycklar beroende på 

vilken information som finns för den specifika branschen på regionalnivå. En källa som 

kommer till användning ofta är lönesummor från kontrolluppgifterna. 

 

Statistikanvändning 

BRP har tagits fram från början av 1990 talet men omläggning av näringsgrenskod och 

revideringar av de nationella beräkningarna har gjort att uppgifter finns från 1993 som är 

jämförbara. Statistiken används som underlag för regionala analyser både i Sverige och 

internationellt. BRP uppgifterna är en typ av underlag som är efterfrågad inom det 

europeiska samarbetet.  
 

Statistiken 

Statistiken finns på olika regionala nivåer från kommun till riksområden. Av kvalitets och 

sekretesskäl redovisas enbart grövre branschaggregat för mindre regioner som kommuner.  

 

Kvalitet 

Metod saknas för närvarande att uppskatta total tillförlitlighet eftersom en mängd olika 

felkällor kan påverka underlagen. 
 

Jämförbarhet över tiden 

Serierna enligt ENS 95 startar för närvarande 1993.  
 

Redovisningstidpunkt 

Preliminära årsräkenskaper publiceras 11 månader efter referensåret, definitiva räkenskaper 

23 månader efter referensåret. Preliminära BRP publiceras 18 månader efter referensåret, 

definitiva räkenskaper 24 månader efter referensåret. 
  

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistik från NR finns för åren 1993-2003. De tabeller som finns inlagda i rAps-RIS för 

dessa år är: 

 

–Förädlingsvärde (BRP) totalt. År 1993-2003  

–Förädlingsvärde (BRP) efter bransch (6 grupper). År 1993-2003  
 

 

Variabelnamn Definition 

Förädlingsvärde En sektors/bransch förädlingsvärde är 

sektorns/branschens produktionsvärde minus 

sektorns/branschens insatsförbrukning. 

Summan av samtliga sektorers/branschers 

förädlingsvärde, brutto, med tillägg för 

nettot av produktskatter och 
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produktsubventioner (samt ev. ofördelade 

poster) utgör BNP till marknadspris 
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Kontrolluppgiftsregistret (KU-registret) med lönesummestatistik 

Registrets bakgrund och innehåll 

Syftet med statistiken från kontrolluppgifterna kan delas upp i en direktanvändning och en 

användning för andra statistikprodukter. 

Den direkta användningen är dels att ge en bild av de skattepliktiga lönernas och sociala 

ersättningarnas fördelning och utveckling och dels att utnyttja statistiken över 

arbetsgivarnas lönesummor för ekonomisk utvärdering och planering. Den indirekta 

användningen avser registrets utnyttjande för komplettering av variabelinnehållet i ett antal 

statistikprodukter inom SCB (inkomststatistiken, levnadsnivåundersökningen, 

nationalräkenskaperna och regionala räkenskaper). 

SCB startade en försöksverksamhet med bearbetningar av uppgifter från 

kontrolluppgifterna för inkomståren 1979-1981. Från och med inkomståret 1980 har SCB 

utfört definitiva bearbetningar av KU och redovisat slutliga resultat. Från och med 

inkomståret 1985 förses kontrolluppgifterna med uppgift om arbetstagarnas 

arbetsställenummer. Från och med detta år har KU-registret utgjort den viktigaste källan för 

framställning av den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken genom dess 

möjligheter att koppla ihop individdata med företagsdata via personnummer och företagets 

organisationsnummer/ arbetsställenummer 

 

Statistikanvändning 

Den direkta användningen av KU-registret utnyttjar registrets möjligheter att redovisa 

beloppen av skattepliktiga inkomster och transfereringar för individer. Denna statistik 

utnyttjas i hög grad av nationalräkenskapsstatistiken och de regionala räkenskaperna samt 

av kommuner som via lönesummestatistiken beräknar skatteunderlag. 

Den indirekta användningen består främst i framställning av andra statistikprodukter vid 

SCB. Den mest centrala indirekta användningen avser framställningen av den 

registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Framställningen av ett slutligt KU-

register kan betraktas som ett led i framställningen av RAMS. För inkomst- och 

förmögenhetsstatistiken är KU-registret en nödvändig källa för att få fram kompletta 

inkomstuppgifter. Detta gäller även andra produkter som utnyttjar inkomststatistik (ULF, 

HINK m fl). 

 

Kvalitet 

Statistik från KU-registret är baserad på administrativt material och har därmed fördelen att 

vara totalräknad och inte heller behäftad med svarsbortfall. I flera avseenden håller 

statistiken därför hög kvalitet. En svaghet är att framställningstiden för registret på 

arbetsställenivå är relativt lång. 

 

Jämförbarhet över tiden 

Statistiken har under perioden i viss mån påverkats av genomförda skattereformer. 

I årgång 1988 angavs för första gången belopp för vissa förmåner (bilförmån, fri kost 

m.fl.). 

Till årgången 1990 infördes det första steget i en ny skattereform. Detta innebar att 

endagstraktamenten beskattas och att dessa belopp ingår i lönefältet. 

Från och med årgång 1991 genomfördes skattereformen om traktamenten i sin helhet. Detta 

innebar skärpt beskattning av vissa förmåner, såsom fri bil. Även traktamenten över 

schablonbelopp beskattas i sin helhet. 

Arbetsgivarinträde för sjuklön för de första 14 sjukdagarna har införts för alla arbetsgivare 

från och med 1992. Detta innebär att denna sjuklön ingår i lönebeloppet på 
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kontrolluppgiften för alla arbetsgivare (tidigare gällde detta främst statsanställda). År 1992 

infördes dessutom särskild inkomstskatt för bosatta utomlands. 

De ovan nämnda förändringarna har inte påverkat tillförlitligheten totalt sett negativt men 

de kan försvåra eller försämra möjligheterna att göra jämförelser mellan årgångarna. 

Förändringarna innebär att lönebeloppen i kontrolluppgifterna ökat mer än de verkliga 

lönerna och att hänsyn måste tas till detta vid bedömningar av inkomstutvecklingen. 

1997 genomfördes ett plattformsbyte i produktionen. Omläggningen ledde dessvärre till att 

de regionalt fördelade lönesummorna för 1997 inte är jämförbara med tidigare årgångar. 

För 1998 års statistik har detta justerats, så att denna årgång är möjlig att jämföra med de 

tidigare årgångarna. 

Bilförmånerna som belopp särredovisas från och med 1997. Tidigare ingick de i 

skattepliktiga förmåner och fr.o.m.1998 särredovisas också bränsleförmåner. 

Inför årgång 1999 infördes en ny institutionell sektorkod. Eftersom nyckel mellan den 

gamla och nya indelningen saknas föranleder detta ett tidsseriebrott i redovisningen av 

lönesummor efter sektor. 

 

Redovisningstidpunkt 

Alla uppgifter från kontrolluppgifterna kommer löpande från RSV under februari till 

oktober, då det definitiva registret färdigställs. Uppgifterna kompletteras med bransch och 

sektorkod från Företagsdatabasen (FDB).  

 

Framställningstidpunkt 

10 månader för grundregistren, 16 månader för registret på arbetsställenivå. En preliminär 

version av grundregistren framställs fyra månader efter det aktuella inkomstårets utgång. 

 

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistik från detta register redovisas från 1995. De tabeller som finns inlagda i rAps-RIS 

för dessa år är: 

 

–Lönesummor efter lokalarbetsmarknad (Nutek) och bransch (8 grupper). År 1995-2003 

–Lönesummor efter län och bransch (12 grupper). År 1995-2003  

–Lönesummor efter kommun och bransch (12 grupper). År 2003 

–Modellbaserade lönesummor efter lokala arbetsmarknader (Nutek) och bransch (8 

grupper).År 1999-2004 

 

Variabelnamn Definition 

  

Lönesummor (bruttolön) Denna skall omfatta hela den kontanta 

bruttolönen/bruttoersättningen till de 

personer som skall tas med i redovisningen. 

Till kontant lön hänförs förutom tidlön bl.a. 

följande kontantförmåner: diverse 

ackordsersättningar, bonus, drickspengar, 

gratifikation, helgdagslön, jour- och 

beredskapsersättning, kostersättning, tillägg 

vid skiftarbete samt vid obekväm och 

förskjuten arbetstid, permitteringslön, 

provision, reseersättning, semesterersättning, 

semesterlön, sjuklön, vinstandel, 

övertidsersättning. Bruttolöneavdraget för 
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hyrdatorer är exkluderat. Från och med 1991 

ingår bl.a. naturaförmåner (särredovisades 

tidigare), traktamente, premier för vissa 

avtalsförsäkringar, resekostnadsersättning, 

ersättning till personer över 65 år. Närmare 

upplysningar finns i broschyren 

"Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter" (RSV 

401 utg. 15) som utges av Skatteverket. 

  

Modellbaserade lönesummor Modellbaserade lönesummor baseras på 

undersökningen lönesummor, 

arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt 

(LAPS). Företagens skattedeklarationer är 

källdata. Lönesummor på regional nivå har 

tagits fram genom en fördelningsmodell där 

lönesummorna har fördelats på 

arbetsställenivå via variablerna antal 

anställda, löner och lönesummor. 

Fördelningsvariabeln antal anställda är 

hämtad från Företagsdatabasen (FDB) 

avseende privat sektor. För statlig sektor har 

löneuppgifter från Konjunkturlönestatistiken 

(KLS) använts, och för landstingssektorn har 

lönesummor från kontrolluppgifterna 

(LSUM) använts för historiska data, samt 

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS) 

för senare data. 
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Regionala omsättningsuppgifter med utgångspunkt från Momsregistret 

Mervärdesskatte(MOMS)-registret innehåller alla i Sverige momsregistrerade företag som 

har lämnat uppgifter om betald moms under året. 

 

Statistik 

 

Omsättning 

Omsättningen hämtas från företagens momsdeklarationer. Den skattepliktiga omsättningen 

beräknas utifrån redovisad skatt, medan den skattefria och exporten tas i ursprungligt skick. 

Viss grovgranskning av uppgifterna sker, varvid uppenbara stansfel rättas. 

 

Antal företag 

I antalsuppgiften ingår alla som bedrivit verksamhet någon gång under året och som har 

inlämnat en momsdeklaration. Ett företag som ombildats under året räknas som två.  Likaså 

saknas företag som redovisar moms genom sitt moderbolag eller systerbolag. 

 

Antal anställda 

Det är det antal anställda (ej sysselsatta) som finns registrerade på det företag som lämnat 

momsdeklaration. Egenföretagare eller delägare i handelsbolag ingår inte i antalsuppgiften. 

Antalsuppgiften för dessa företag hämtas från SCB:s företagsregister. 

 

Regional fördelning 

För att fördela uppgifterna regionalt för flerarbetsställe företag används storleken på 

arbetsstället som fördelningsnyckel. Det innebär en approximation som är bättre respektive 

sämre beroende på typ av bransch. 

Fördelningen av omsättning mellan arbetsställen sker i fyra steg: 

Hjälparbetsställen och nedlagda AE tas ej med och ingår inte i fördelningar och 

antalsberäkningar. 

 

Steg 1. 

För branscherna företag görs fördelningen på arbetsställen m.h.a. antal anställda. 

Omsättningen (omräknad skattepliktig oms) per anställd räknas ut per bransch för företag 

med samma bransch på alla arbetsställen.  BSX 

 

Steg 2. 

För företag med verksamhet i olika branscher skapas en ny variabel för varje arbetsställe 

som erhålls genom att multiplicera antal anställda med branschsnittet.   (HVX = SYS * 

BSX) 

 

Steg 3. 

Den skapade variabeln från steg 2 summeras till en företagsumma. 

(SHV) 

 

Steg 4. 

Företagets omsättning, export, skatt m.m. fördelas på de olika arbetställena m.h.a. 

ASOMS = FTOMS * HVX / SHV 

 

Bransch 

Redovisningen på bransch görs med hjälp av arbetsställenas näringsgrenskodning. 
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Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistiken från detta register finns från 1999 första halvåret. De tabeller som finns inlagda i 

rAps-RIS för dessa år är: 

 

–Omsättning och antal arbetsställen efter bransch (8 grupper) och antal anställda (7 

grupper). År 1999-2004  

–Omsättning och antal arbetställen totalt. År 1999-2004 

 

Variabelnamn Definition 

Bransch SNI92/SNI02 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning 

och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är 

primärt en aktivitetsindelning. 

Produktionsenheter, som företag och 

arbetsställen klassificeras efter den aktivitet 

som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha 

flera aktiviteter (SNI-koder). De nya 

SNI2002-koderna infördes i SCB:s 

Företagsregister vid årsskiftet 2002/2003 och 

används vid all näringsgrenskodning i 

registret från 2003 (av Skattemyndigheten 

från 021216). 

Näringsgren avser företagets eller arbets-

stället huvudsakliga verksamhet. I regel 

används arbetsställets näringsgrenskod när 

sysselsatta redovisas efter bransch. Om ett 

företag bedriver flera typer av verksamhet 

vid exempelvis ett och samma arbetsställe 

bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån 

en verksamhet som sysselsätter flest 

anställda. Näringsgrensindelningen 

reviderades 2002 

  

Anställda Som anställda räknas personer som har lön 

för sitt förvärvsarbete och därmed erhåller 

kontrolluppgift från sin arbetsgivare 

  

Arbetsställen Med arbetsställe menas varje adress (lokal), 

fastighet eller grupp av närliggande lokaler 

och fastigheter där företag bedriver 

verksamhet. Arbetsstället är en förutsättning 

för att geografiskt kunna redovisa 

arbetsmarknadsstatistik 

  

Omsättning Omsättning och export är det som 

momsregistrerade företag har angivit i den 

särskilda skattedeklarationen eller i 

inkomstdeklarationen. Företagens 

omsättning har fördelats på arbetsställen 

efter olika nycklar. Antal anställda är det 
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antal som finns i SCB:s företagsdatabas för 

de företag som redovisar moms. 
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SCB:s Företagsregister 

Registrets bakgrund och innehåll 

Enligt riksdagens beslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett centralt företagsregister.  

SCB:s Företagsregister är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. Registret 

innehåller samtliga juridiska personer. Registret innehåller även fysiska personer som 

uppfyller minst ett av följande kriterier (vissa restriktioner förekommer dock), samt 

dödsbon som uppfyller minst ett av de två översta av följande kriterier. 

 momsregistrerad  

 arbetsgivarregistrerad  

 har inregistrerad firma  

 F-skatteregistrerad i momsbefriade branscher  

I SCB:s Företagsregister betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms 

och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch.  

Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, 

fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. I mars 2003 fanns det 

844 024 verksamma företag och 921 031 verksamma arbetsställen i registret. 

 

Uppdateringar 

Företagsregistret uppdateras med uppgifter från Skatteverket, med adress- och 

telefonnummerändringar från Svensk Adressändring AB, med egna enkäter samt med 

feedback från övriga SCB och externa användare. Vi har tidigare fått uppgifter från Patent- 

och registreringsverket (PRV), men dessa ingår numera i uppgifterna från Skatteverket. 

 

I Skatteverkets uppgifter som uppdateras varje vecka ingår bland annat nyregistreringar, 

avregistreringar, adressändringar, branschändringar, telefonnummerändringar, 

namnändringar, registreringar/avregistreringar i momsregistret, arbetsgivarregistret och F-

skatteregistret, samt ändringar på fysiska personers firmor (exempelvis 

registreringar/avregistreringar). 

 

Uppgifterna från Svensk Adressändring AB levereras var fjortonde dag. Vissa av 

uppgifterna från Skatteverket och Svensk Adressändring AB uppdateras direkt i registret, 

medan andra tas ut för ytterligare kontroller. 

 

För många variabler finns en uppgift om varifrån (t.ex. från Skatteverket, Svensk 

Adressändring, enkät) och när den senaste ändringen kom. Vid ändring sparar vi också 

tidigare uppgifter i historiska filer. 

 

En enkät skickas ut senast i november varje år till alla företag med fler än ett arbetsställe. 

Detta görs i samband med vår skyldighet att lämna ut arbetsställenummer inför företagens 

redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket. 

En del företag med fler än ett arbetsställe får i vissa fall ytterligare en enkät. Dessutom kan 

speciellt utvalda företag med ett arbetsställe få enkät för kontroll. 

 

Händelser som har påverkat SCB:s Företagsregister 

Årstabeller över beståndet i registret finns från 1971. För 1972 gäller Företagsräkningen.  

Nedan följer väsentliga händelser år för år i Företagsregistret. 

2004 

Ny juridisk form - 43 Europabolag(SE). 
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2003 
En SNI-revidering har genomförts. Den nya SNI2002-kodningen infördes vid årsskiftet 

2002/2003 och används vid all näringsgrenskodning i registret från och med 2003 (av 

Skattemyndigheterna från och med 021216). Svensk Näringsgrensindelning SNI2002 

bygger på EU:s näringsgrensstandard, NACE rev.1.1. 

 

2002 

Ny juridisk form - 54 Kooperativa hyresrättsföreningar.  

Svenska kyrkan ändrade juridisk form från 86 Enheter inom svenska kyrkan till 63 

Registrerade trossamfund.  

 

2001 
Vi började få veckoaviseringar från RSV.  

 

2000 

Svenska kyrkan skildes från staten. Detta medförde att institutionell sektor och ägarkategori 

(numera ägarkontroll) ändrades. 

 

1999 

Företagen måste vara arbetsgivar- och/eller momsregistrerade för att betraktas som aktiva. 

Enda undantaget är om företaget har F-skattsedel och bedriver verksamhet som är 

momsbefriad (t.ex. läkare eller tandhygienist).  

Cirka 20 000 enskilda firmor samt ett fåtal ambassader som hade kommit in i registret via 

F-skatt, men som saknade moms och arbetsgivare, gjordes inaktiva. 

 

1997 
Två nya juridiska former skapades: 

- 23 Värdepappersfonder 

- 53 Bostadsrättsföreningar (från kod 51 Ekonomiska föreningar) 

 

1996 
Gränsen för att vara registrerad i momsregistret sänktes 1 januari från 200 000 kr till 0 kr 

vilket medförde 215 958 nya företag (vecka 9645) i registret. Av de nya företagen var 202 

372 fysiska personer. 106 507 av de nya företagen tillhörde SNI 01-02 och 97 188 saknade 

bransch. 

1995 

Vi började kalla BASUN för SCB:s Företagsregister. 

 

1994 
Företagsregistrets regler ändrades till att alla företag som inte uppfyllde arbetsgivar- eller 

momskriteriet, men som F-skatteregistrerades skulle betraktas som aktiva. Detta fick till 

följd att cirka 40 000 av de företag som blev inaktiva 1991 åter aktiverades och fick 

startdatum 9401. 

Från och med 1994 redovisades näringsgren endast enligt SNI92. 

Samarbete med Svensk Adressändring AB inleddes vilket innebar att vi fick adress- och 

telefonnummerändringar via filer. 

 

1993 

I november 1993 infördes branschkodning enligt SNI92 i registret. Årstabellerna, så kallade 

SAMU-tabeller, skapades både för SNI92 och SNI69. 
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1 januari 1993 infördes F-skatt hos RSV och B-skatt slopades.  

1992 
Arbetet med nya branschkoder, SNI92, inleddes. Tidigare hade branschkodning enligt 

SNI69 använts. SNI92 har EU:s näringsgrensstandard NACE rev.1 som bas. Den fastslogs 

1990 och gäller som standard i EU-länderna från och med 1993. 

 

1991 

Gränsen för att vara registrerad i momsregistret höjdes 1 januari från 30 000 kr till 200 000 

kr, vilket medförde att ett stort antal företag avregistrerades. 

 

1988 

Vi började få 14-dagarsaviseringar från RSV.  

 

1987 
Gränsen för att vara registrerad i momsregistret höjdes från 10 000 kr till 30 000 kr, vilket 

medförde att antalet företag minskade. 

  

1985 

Vi började få månadsvisa aviseringar från RSV.  

Arbetsställenummer infördes i registret. Enkät för att meddela arbetsställenummer 

skickades ut för första gången. 

Startår för BASUN-registret. 

 

1984 

Centrala företagsregistret (CFR) blev Centrala Företags och Arbetsställeregistret (CFAR) 

för att undvika förväxling med RSV:s Centrala skatteförfrågningsregister. Enligt 

regeringsbeslut skall SCB föra det allmänna företagsregistret. Beslutet föregicks av 

Basregisterutredningen, allmänt kallad BASUN.Juridisk form angavs för första gången på 

tvåsiffernivå. 

 

1983 

För företag med ett arbetsställe började antal kontrolluppgifter att användas som 

beräkningsgrund för antal anställda. 

 

1980  

Första året då offentlig verksamhet redovisades på arbetsställenivå, dock saknades för de 

flesta uppgift om antal anställda. 

 

1972 

En företagsräkning genomfördes. 

 

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

 

Statistiken från detta register finns från 1997. De tabeller som finns inlagda i rAps-RIS för 

dessa år är: 

 

–Företag och anställda (FDB) efter näringsgren (SNI92/SNI2002) 5-siffernivå och 

storleksklass (7 grupper). År 1997-2004  
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Variabelnamn Definition 

Bransch SNI92/SNI02 SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning 

och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är 

primärt en aktivitetsindelning. 

Produktionsenheter, som företag och 

arbetsställen klassificeras efter den aktivitet 

som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha 

flera aktiviteter (SNI-koder). De nya 

SNI2002-koderna infördes i SCB:s 

Företagsregister vid årsskiftet 2002/2003 och 

används vid all näringsgrenskodning i 

registret från 2003 (av Skattemyndigheten 

från 021216). 

Näringsgren avser företagets eller arbets-

stället huvudsakliga verksamhet. I regel 

används arbetsställets näringsgrenskod när 

sysselsatta redovisas efter bransch. Om ett 

företag bedriver flera typer av verksamhet 

vid exempelvis ett och samma arbetsställe 

bestäms näringsgrenskoden i princip utifrån 

en verksamhet som sysselsätter flest 

anställda. Näringsgrensindelningen 

reviderades 2002 

  

Anställda Som anställda räknas personer som har lön 

för sitt förvärvsarbete och därmed erhåller 

kontrolluppgift från sin arbetsgivare 

  

Arbetsställen Med arbetsställe menas varje adress (lokal), 

fastighet eller grupp av närliggande lokaler 

och fastigheter där företag bedriver 

verksamhet. Arbetsstället är en förutsättning 

för att geografiskt kunna redovisa 

arbetsmarknadsstatistik 
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Statsbudgetens regionala fördelning 

Bakgrund och innehåll 

 

Nutek har tidigare i ett antal rapporter redovisat Statsbudgetens regionala fördelning.  

I en bilaga till REKO-STATutredningens betänkande (SOU 1997:3) redovisades utfallet för 

1993/94 års statsbudget och i Rapport 17 till Regionalpolitiska utredningen år 2000 gjordes 

redovisningar av det regionala utfallet för åren 1997 och 1998 med fördelning av både 

utgifter och inkomster. 

 

Efterfrågan på regionalt fördelade uppgifter för stadsbudgeten har emellertid varit stor från 

myndigheter, organisationer och enskilda. SCB har därför på uppdrag av Nutek tagit fram 

grunddata också för budgetåren 2003 samt 2004, som levereras under våren 2006.  

 

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistiken finns för åren 1997, 1998 och 2003 (2004 kommer under våren 2006). De 

tabeller som finns inlagda i rAps-RIS för dess år är: 

 

–Statliga utgifter för förvaltnings- och myndighetsuppgifter. År 1997, 1998, 2003 

–Statliga utgifter efter kommun. År 

–Statliga utgifter efter funktionella analysregioner (Nutek). År 

–Statliga utgifter efter län. År 

 

–Statliga utgifter för regional utveckling, ej individinriktad. År 1997, 1998, 2003 

–Statliga utgifter efter kommun. År 

–Statliga utgifter efter funktionella analysregioner (Nutek). År 

–Statliga utgifter efter län. År 

 

–Statliga utgifter för regional utveckling, individinriktad. År 1997, 1998, 2003 

–Statliga utgifter efter kommun. År 

–Statliga utgifter efter funktionella analysregioner (Nutek). År 

–Statliga utgifter efter län. År 

 

–Statliga utgifter som kompensation för inkomstbortfall. År 1997, 1998, 2003 

–Statliga utgifter efter kommun. År 

–Statliga utgifter efter funktionella analysregioner (Nutek). År 

–Statliga utgifter efter län. År 

 

–Statliga inkomster. År 1997, 1998, 2003 

–Statliga inkomster efter kommun. År 

–Statliga inkomster efter funktionella analysregioner (Nutek). År 

–Statliga inkomster efter län. År 

 

Statens utgifter 

Statens utgifter redovisas på fyra aggregat i rAps-RIS och dessa är: 

1.Utgifter för förvaltnings- och myndighetsuppgifter 

I aggregatet återfinns  politikområden, vilka finansierar de delar av statsförvaltningen, som 

har enbart förvaltnings- och myndighetsuppgifter. Utgiftsområde 1-8 ingår: 

1 Rikets styrelse 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
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3 Skatteförvaltning och uppbörd 

4 Rättsväsendet 

5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan 

6 Totalförsvar 

7 Internationellt bistånd 

8 Invandrare och flyktingar 

 

2.Utgifter för regional utveckling som ej är direkt individinriktad 

I gruppen av politikområden ingår utgifter som på något sätt bidrar till att förbättra 

regioners möjligheter till utveckling. Utgiftsområdena 17-24 ingår: 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 

19 Regional utjämning 

20 Allmän miljö- och naturvård 

21 Energi 

22 Kommunikationer 

23 Jord- och skogsbruk, fiske 

24 Näringsliv 

 

3.Utgifter till regional utveckling med individinriktning 

I gruppen ingår utgifter som bidrar till den regionala utvecklingen och som har inriktning 

på individer. Utgifterna avser till större delen offentlig produktion av varor och tjänster. 

Utgiftsområdena 9, 14-16 och 25 ingår: 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 

15 Studiestöd 

16 Utbildning och universitetsforskning 

25 Allmänna bidrag till kommuner 

 

4.Utgifter som är kompensation för inkomstbortfall 

I gruppen återfinns de statliga resursöverföringar som brukar kallas transfereringar till 

hushåll. Utgiftsområdena 10-13 ingår: 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 

13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet 

 

Statens inkomster 

Indelningen av statens inkomster har gjorts på fyra aggregat. Dessa aggregat redovisas ej 

separat i rAps-RIS. 

 

1. Direkta skatter 
I gruppen ingår fysiska och juridiska personers inkomstskatt, fastighetsskatt samt 

förmögenhetskatt och gåvoskatt 

2. Indirekta skatter 

I gruppen ingår konsumtionskatter, såsom moms, energiskatt, bensinskatt och 

fordonsskatt. 

3. Social avgifter 

I gruppen ingår lagstadgade social avgifter och egenavgifter. 
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4. Övriga inkomster 

I gruppen ingår inkomster av statlig verksamhet, återbetalning av lån, kalkylmässiga 

inkomster och statliga pensionsavgifter 

 

OBS Stadsbudgetens siffror för riket finns på Finansdepartementet 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2548 

eller  Ekonomistyrningsverket 

http://www.esv.se/statensfinanser.4.1f4cdd2feddfe9a348000593.html 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2548
http://www.esv.se/statensfinanser.4.1f4cdd2feddfe9a348000593.html
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Industri 

Bakgrund 

Företagsstatistikens syfte är att belysa näringslivets (exkl. den finansiella sektorn) struktur 

med avseende på exempelvis lönsamhet, tillväxt, utveckling, finansiering och produktion. 

Sammanställning av statistiken kan ske både på aggregerad nivå och i form av median- och 

kvartilvärden. Statistiken visas på nationell, branschmässigt avgränsad samt för 

industrisektorn även på regional nivå. 

År 1997 utgjorde det första redovisningsåret för undersökningen. Företagsstatistiken ersatte 

de tidigare undersökningarna "Finansstatistik för företag" och "Industristatistik".  
 

Statistikanvändning 

Företagsstatistiken används främst som underlag för beräkning av national- och 

finansräkenskaper. Andra användningsområden är som underlag för analyser av 

kostnadsläge, produktivitetsutveckling, branschers ekonomiska utveckling samt nyckeltals-

beräkningar. Användare av Företagsstatistiken är bl a Eurostat, Finansdepartementet, 

Konjunkturinstitutet, OECD, FN, branschorganisationer, banker, redovisningsbyråer, 

forskare, företag etc. 
 

Uppläggning och genomförande 

Företagsstatistiken är en årlig totalundersökning. Samtliga företag med minst 50 anställda 

enligt FDB samt vissa mindre företag med betydande tillgångar undersöks via enkät. För 

enkäten föreligger uppgiftslämnarskyldighet. Enkäten ställs till företagets ekonomichef och 

skickas ut under april månad året efter undersökningsåret. Företag med brutet räkenskapsår 

som avslutas mellan januari och april erhåller dock blanketten först under augusti månad. 

Därefter granskas och bearbetas de insamlade blanketterna. De uppgifter som samlas in 

utgörs till stor del av information som återfinns i företagens årsredovisningar. Utöver dessa 

officiella uppgifter efterfrågas även mer specificerad information. För enkäter som inte 

kommer in hämtas möjliga uppgifter från företagets årsredovisning, och resterande 

variabler skattas. De företag som har färre än 50 anställda undersöks via administrativt 

material från Riksskatteverket 
 

Årgångar och variabler i rAps-RIS 

Statistiken finns för åren 1997 och 1998. De tabeller som finns inlagda i rAps-RIS för dess 

år är: 
 

–Industrins investeringar. År 1997-2000 
 

Sekretess 

I tabellen Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter region, kön och bransch, 

SNI92/SNI2002 5-siffernivå  gäller att om antalet förvärvsarbetande är färre än fem 

personer summeras dessa till en-siffrig branschkod. Branschkoden för dessa består av den 

summerade ensiffriga koden, en nolla, punkt samt tre nior Branschkodens text börjar med 

”övrigt”. Ex  20.999 övrigt, tillv.träv, massa, stenkol, kemikalier, metall m.m. 

 

Aktuella sekretessbestämmelser finns i sekretesslagen (1980:100) 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.HTM 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.HTM
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Avtalet för användning av rAps-systemet 

 

Nedanstående avtal reglerar användningen av rAps, programvaran och databaserna. Varje 

användare skall ta del av avtalet och dess innehåll innan användningen av rAps. 

Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek) har utvecklat ett nytt system för regionala 

analyser och prognoser (rAps). Genom denna CD-skiva får Du tillgång till rAps -systemet 

och en databas med statistik och regionala räkenskaper. Utvecklingsarbetet av rAps och 

framställningen CD-skivan har skett i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB), 

Inregia AB och det norska företaget SINTEF Anvendt Økonomi. 

Licensgivare: Nutek 
 

1. Användning av rAps 
 

Licenstagaren/användaren erhåller en icke-exklusiv, ej överlåtbar nyttjanderätt till 

programvara och databaser som ingår i rAps. Programvara och databaser i rAps får fritt 

utnyttjas för eget bruk och inom den egna organisationen. Användning därutöver är inte 

tillåten. 

 

Programvara och databaser som ingår i rAps skyddas av reglerna i upphovsrättslagen 

(1960:729). Nutek är innehavare av dessa rättigheter.  

 

Otillåten kopiering och spridning av upphovsrättsligt skyddat material kan leda till påfölj-

der enligt upphovsrättslagen i form av straff och skadestånd.   
 

2. Sekretess 
 

rAps -databasen bygger på uppgifter som är skyddade av statistiksekretess enligt 9 kap. 4 § 

sekretesslagen (1980:100). Vissa tabeller av sekretesskänslig karaktär är krypterade och 

normalt inte åtkomliga.  

 

Det är förbjudet att vidta åtgärder i syfte att identifiera uppgifter om enskilda i rAps -

databasen, liksom att röja uppgifter i denna som kan hänföras till enskilda.  

 

Brott mot tystnadsplikt kan bestraffas enligt reglerna i 20 kap. 3 § brottsbalken. 
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rAps-RIS  https://www.h.scb.se/raps 
e-post: raps@scb.se 

tfn: 019-17 62 46 
 

Förfrågningar om rAps-licens, kontakta: 
Marcus Jernström, Tillväxtanalys, tfn: 010-447 44 62
e-post: marcus.jernstrom@tillvaxtanalys.se    

 




