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Beskrivning av statistiken
Bakgrund och syfte
Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, är sedan den 1 januari 2001
statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord. Området
är en del av Sveriges officiella statistik. Vad som betecknas som officiell statistik
och vilka myndigheter som ansvarar för den framgår av bilaga till förordning om
den officiella statistiken (SFS 2001:100). Bestämmelser om officiell statistik
regleras i lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:99).
Syftet med statistiken är att belysa utvecklingen av företagskonkurser, privata
konkurser och antal anställda i företag i konkurs. Statistiken redovisas på regional
nivå och fördelat på bransch. Statistik över konkurser med fördelning på bl.a. län
och näringsgren har framställts sedan 1982.
Jämförelser över tiden görs med motsvarande tidsperiod föregående år.
Framställning av statistiken
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser beslutade av
tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I
annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för
ingång i SCB:s företagsdatabas (FDB), varifrån kompletterande uppgifter om
konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod (SNI 92),
antal anställda, företagsform (sedan 1986) och registreringsår (sedan 1996).
I de fall då personnummer som annonseras i PoI inte leder till träff i FDB, och
ingen uppgift om enskild firma finns i annonsen, registreras konkursen som
gällande en privatperson. I dessa fall registreras endast beslutstid, län och kommun.
Län- och kommunkod erhålls med hjälp av adressuppgiften i annonsen.
Denna undersökning har gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.
Kvalitet
Då tingsrätten har lagstadgad skyldighet att annonsera besluten i PoI bör ingen
undertäckning finnas. Ingen hänsyn har dock tagits till beslut om upphävande av
konkurser, det kan därmed föreligga en liten övertäckning i materialet.
Partiellt bortfall kan förekomma då fullständiga uppgifter om en del företag saknas
i FDB. Framförallt gäller det uppgifter om branschkod och registreringsår.
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Jämförbarhet över tiden
Undersökningen har genomförts med väsentligen samma definitioner och metodik
sedan 1982. Statistiken är därför väl jämförbar över tiden vad avser antal konkurser
fördelade på företagsform respektive privatpersoner, län och antal anställda.
Företagsform infördes som variabel 1986. Konkurserna har branschklassificerats
enligt SNI 69 till och med 1993. I januari 1994 övergick klassificeringen till
SNI 92. Detta medför vissa svårigheter att jämföra branschfördelningar före och
efter januari 1994. I januari 2003 övergick klassificeringen till SNI 2002, dock har
inte några förändringar skett inom huvudgrupperna på två-siffrig nivå.
Vissa förändringar i hur man mäter företagsstocken har gjorts. Före 1997 blev ett
företag inte momsregistrerat om inte omsättningen uppgick till minst 200 000
kronor. Under 1996 trädde en EG-bestämmelse i kraft om att samtliga företag som
redovisade moms på något sätt skulle momsregistreras. Detta medförde att vid
årsskiftet 1996/97 tillfördes företagsregistret cirka 190 000 företag, mestadels
enskilda firmor där merparten var lantbruk.
Statistikens redovisning
Statistiken redovisas kvartals- och årsvis i rapporter som publiceras på ITPS
hemsida, www.itps.se. Sedan september 2001 redovisas även aktuella
månadsuppgifter på ITPS hemsida. Statistiken redovisas även månadsvis i Sveriges
statistiska databaser på SCBs hemsida, www.scb.se. För statistiken över offentliga
ackord sker redovisning endast årsvis i rapporten ”Konkurser och offentliga
ackord”.
Under åren 1998-2000 skedde den kvartalsvisa publiceringen i Statistiska
Meddelanden, SM, från SCB i serien NV 30 SM (NV = näringsverksamhet) och
under 1991–1997 i serien R 13 SM (R = rättsväsen). Tidigare år har statistiken
publicerats i serien RS-promemorior (RS = Rätts- och Socialtjänststatistik).
Definitioner och begrepp
Konkurs
Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller företag
har tas om hand för att betala av samtliga skulder. Alla konkurser beslutas av
tingsrätten. Beslutet förutsätter en ansökan; den som är på obestånd kan själv
ansöka om konkurs men även fordringsägare kan ansöka. Ansökan görs skriftligen
hos tingsrätten. Vid beslut om konkurs utses en konkursförvaltare som därefter helt
företräder konkursboet. Förvaltaren skall bl.a. ta hand om gäldenärens egendom
(konkursboet), upprätta förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder, sälja
tillgångarna och betala ut behållningen i boet till borgenärerna.
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Företagsdatabasen (FDB)
I FDB ingår sedan 1997 samtliga företag som antingen
- är registrerade som arbetsgivare hos Riksskatteverket,
- är momsregistrerade, eller
- har F-skatt
Samtliga företag i FDB har minst ett arbetsställe. Företagsstocken som redovisas
avser emellertid antalet företag och inte antal arbetsställen. En enkät skickas ut
senast i november varje år till alla företag med fler än ett arbetsställe. Detta görs i
samband med SCB:s skyldighet att lämna ut arbetsställenummer inför företagens
redovisning av kontrolluppgifter till RSV. Uppgifterna uppdateras dessutom
löpande med information från bl.a. RSV. Uttag ur FDB görs fyra gånger per år, i
mars, maj, augusti och november. Detta görs via s.k. samordnade urval, SAMU.
Anställda
Företagsdatabasen innehåller bl.a. uppgifter om företagens anställda. För företag
med ett arbetsställe kommer uppgifter om antalet anställda från
skatteadministrationens kontrolluppgifter en gång per år, under maj månad. Enbart
kontrolluppgifter med ett värde som överstiger ett basbelopp tas med. Det innebär
att deltidsanställda kommer med i statistiken endast om de tjänat över ett
basbelopp. Om en person finns på flera kontrolluppgifter förs personen till det
företag där störst inkomst noterades. I de fall kontrolluppgiften innehåller uppgift
om att anställningen upphört tas personen ej med i statistiken.
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