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Statistikens kvalitet 
1 Relevans 

 

1.1 Ändamål och informationsbehov 
 

1.1.1 Statistikens ändamål 

Statistiken syftar till att redovisa data gällande nystartade företag. Med 
nystartade företag menas nyregistrerade företag korrigerat för registreringar 
till följd av ombildningar av existerande företag vid exempelvis överlåtanden 
eller skifte av juridisk form. 

1.1.2 Statistikanvändares informationsbehov 

Data gällande nystartade företag används av myndigheter, organisationer, 
akademiker och media. Uppgifterna redovisas per kvartal och år. I årsredo-
visningen ingår fler variabler jämfört med kvartalsredovisningen.  

Besläktade data är nyregistreringar av företag enligt Bolagsverket (BV) och 
nyaktiveringar av företag enligt Företagsregistret hos Statistiska centralbyrån 
(SCB).  

I data över nyregistreringar av företag tas inte hänsyn till ombildningar av 
företag. I uppgifterna saknas vidare enskilda näringsidkare vilka inte har 
registrerat firmabeteckning. Uppgifterna publiceras månadsvis och baseras på 
rent administrativa uppgifter.  

Nyaktiveringar inkluderar samtliga nystartade företag inklusive enskilda 
näringsidkare samt ombildningar av existerande företag. Data kan erhållas 
månadsvis och baseras på rena registerutdrag från företagsregistret hos SCB. 
Uppgifterna bygger på administrativa data från Skatteverket (SKV) gällande 
F-skattsedel, momsregistrering ellar arbetsgivarregistrering.   

Till internationella jämförelser gällande nyföretagande sker en rapportering 
till Eurostat baserad på en metod och med definitioner väsentligen likvärdiga 
med föreliggande statistik. I den internationella rapporteringen tillämpas dock 
ett verksamhetskriterium tillskillnad från aktivitetskriterium. 
Verksamhetskriteriet innebär vissa krav gällande minsta omsättning och 
anställda förutom aktivitetskriterierna, F-skattsedel, momsregistrering eller 
arbetsgivarregistrering. Uppgifterna redovisas av Eurostat per år cirka två år 
efter referensåret. 
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1.2 Statistikens innehåll 
 

1.2.1 Objekt och population 

Mål- och intressepopulationer utgörs av nystartade företag. Målpopulation och 
intressepopulation sammanfaller då intresseobjekten direkt kan härledas utifrån 
registeruppgifter.  

Med nystartade företag avses i detta sammanhang nyaktiverade företag 
korrigerat för olika ombildningar av företag eller företag vilka återupptagits efter 
att ha varit vilande i minst två år. Nyaktivering av företag i företagsdatabasen 
(FDB) föranlett av ägarbyte, namnbyte, ändring av juridisk form samt 
sammanslagning eller delning av befintlig verksamhet ingår ej i definitionen av 
nystartat företag. Företag definieras dock som nystartat då tidigare anställd 
övertagit del av verksamhet från före detta arbetsgivare. Om däremot hela 
verksamheten övertagits utgör detta ett rent övertagande av redan befintlig 
verksamhet och ingår inte i definitionen av nystartat företag. Företag som 
återaktiverats efter att ha varit vilande mindre än två år räknas ej som nystartade 
företag.  

Samtliga branscher (näringsgrenar) SNI2007 ingår med undantag för: 

01500 Blandat jordbruk och 02101 Skogsförvaltning. Grupperna består i flertalet 
fall av företag knutna till samma brukningsenhet. 

35110 Generering av El och 35140 Handel med elektricitet. Grupperna består av 
mikroproducenter av överskottselektricitet vilka inte är marknadsproducenter. 

84 Offentlig förvaltning 

94 Intressebevakning 

97 Förvärvsarbete i hushåll 

99 Verksamhet vid internationella organisationer 

 

Institutionella sektorer, INSEKT 2014, är avgränsade till 

11 Icke finansiella bolag 

12 Finansiella bolag  

141 Företagarhushåll med anställda 

142 Företagarhushåll utan anställda 

 

Ägarkontroll, ÄGAR 2000, är avgränsad till 

41 Privat svenskkontrollerade enheter utan koncerntillhörighet 

 

Juridiska former, JURFORM, är avgränsade till 

10 Fysiska personer (enskilda näringsidkare) 

31 Handelsbolag, kommanditbolag 

32 Gruvbolag 

41 Bankaktiebolag 
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42 Försäkringsaktiebolag 

43 Europabolag 

49 Övriga aktiebolag 

51 Ekonomiska föreningar 

 

Samtliga kommuner ingår med undantag för 

0000 Okänd 

0199 Utländsk adress 

 

1.2.2 Variabler 

Nytt företag 

Antal sysselsatta i företaget 

Bransch enligt SNI 2007 

Län 

Kommun 

Juridisk form 

Kön 

Ålder  

Utländsk bakgrund 

 

1.2.3 Statistiska mått 

Antal 

Antal sysselsatta 

Etableringstal, antal nystartade företag per 1000 invånare 

Förnyelsetal, antal nystartade företag per 100 befintliga företag 

 

1.2.4 Redovisningsgrupper 

Bransch redovisas i grupper 

Branschgrupp 
SNI 2007 kod två-

siffrig nivå  

 

1. Jordbruk, skogsbruk, fiske 

 

01-03 
2. Tillverkning och dylikt 05-39 
3. Bygg, anläggning 41-43 
4. Handel, service motorfordon 45-47 
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5. Transport, magasinering 49-53 
6. Hotell, restaurang 55-56 
7. Förlag, radio, tv, film, telekommunikation 58-61 
8. Programmering, informationstjänster 62-63 
9. Finans-, försäkrings-, fastighetsverksamhet 64-68 
10. Juridisk-, ekonomisk konsultverksamhet 69-70 
11. Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet, 
forskning 71-72 

12. Reklam, marknadsföring 73 
13. Annan specialiserad konsultverksamhet, 
veterinärtjänster 74-75 

14. Uthyrning, personalförmedling, turism, 
bevakning, andra kontorstjänster 77-82 

15. Utbildning 85 
16. Vård, omsorg 86-88 
17. Kultur, nöje, fritid 90-93 
18. Andra serviceföretag, personliga tjänster 94-99 
19. Bransch ospecificerad 

 
 

Juridisk form redovisas i tre grupper 

Enskilda näringsidkare 

Handels- och kommanditbolag med flera (övriga juridiska former utom 
enskilda näringsidkare och aktiebolag) 

Aktiebolag 

 

Kön redovisas i tre grupper 

Kvinna  

Man 

Uppgift saknas 

 

Utländsk bakgrund redovisas i tre grupper 

Utländsk bakgrund 

Ej utländsk bakgrund  

Uppgift saknas 
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Ålder redovisas i grupper 

< 21 år, 21–25 år, 26–30 år, 31–35 år, 36–40 år, 41–45 år, 46–50 år, 51–55 år, 56–
60 år, > 60 år, Uppgift saknas 

 

1.2.5 Referenstider 

År och kvartal 

 

2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt 
 

Tillförlitligheten har utvärderats genom jämförelser mot uppgifter i 
rapporteringen till Eurostat och mot resultaten från en äldre 
enkätundersökning ställd till statistiska urval bland nyaktiverade företag med 
samma definition av nystartade företag som i föreliggande statistik. 
Utvärderingen gjordes inför introduktionen av registerbaserad statistik 2011. 
Jämförelserna gällde kvartal ett och två år 2008. 

I båda fall visade jämförelsematerialet ett något lägre antal nystartade företag 
under respektive kvartal. Skattningarna i jämförelsematerialet låg cirka fem 
procent under uppgifterna enligt föreliggande metod. Resultatet är dock 
konsistent med att verksamhetskriterier tillämpades i båda fall tillskillnad från 
aktivitetskriterier. 

De relativa förändringarna mellan de två kvartalen var så gott som identiska i 
de två registerbaserade ansatserna medan den enkätbaserade statistiken 
visade en något större förändring i skattningarna av antalet nystartade 
företag. 

 

2.2 Osäkerhetskällor 
 

2.2.1 Urval 

Ej tillämpligt 

 

2.2.2 Ramtäckning 

Ej tillämpligt 

 

2.2.3 Mätning 

Nystartade företag härleds från uppgifter i företagsdatabasen (FDB), SCB, 
genom en metod där olika versioner av FDB matchas mot varandra.  

Metoden baseras på en rekommendation från Eurostat gällande framställning 
av registerbaserad statistik avseende nystartade företag.    

Förenklat kan metoden beskrivas.  
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Populationen aktiva företag N år t jämförs med populationerna N t-1 och N  
år t-2 vilket ger en bruttopopulation nystartade företag år t.  

För att eliminera företag som skapats genom t.ex. ombildningar och 
överlåtelser men som inte följts upp i den reguljära registervården görs ett 
antal matchningar.  

Matchning sker över bransch, belägenhetsadress, företagsnamn och 
telefonnummer. 

Matchningarna görs stegvis över parkombinationer av nämnda variabler. 
Syftet är att minska effekterna av att matchningsvariablerna i vissa fall inte 
har full täckning. 

Matchningarna kompletteras med manuella kontroller av företag med 10 eller 
fler anställda.   

Uppgifter gällande bransch, geografisk belägenhet, juridisk form och antal 
sysselsatta följer av uppgifter i FDB. Vad gäller uppgiften om antal sysselsatta 
läggs schablonmässigt en konstant = 1 till om det är enskild näringsidkare och 
en konstant = 2 om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag. I övriga fall  
görs inget tillägg. Denna modell rekommenderas och används inom Eurostat 
om i de fall direkt tillgång till sysselsättningsdata saknas. 

Uppgifterna gällande kön, ålder och utländsk bakgrund baseras på 
personnummer avseende person som kan anses leda verksamheten i företaget. 
Bland enskilda näringsidkare framgår ett personnummer av företagets 
organisationsnummer. Bland övriga juridiska former tillämpas en metod 
utvecklad av SCB för att bestämma operativa företagsledare utifrån 
registeruppgifter. 

 

2.2.4 Bortfall 

Ej tillämpligt. 

 

2.2.5 Bearbetning 

Se punkt 2.2.3 

2.2.6 Modellantaganden 

Ej tillämpligt 

 

2.3 Preliminär statistik jämförd med slutlig 
 

Ej preliminär statistik 

 

3 Aktualitet och punktlighet 
3.1 Framställningstid 
 

3,5 månader för kvartalsstatistik och 6 månader för årsstatistik. 
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3.2 Frekvens 
 

Kvartal och år. Till årlig redovisning läggs kompletterande variabler gällande 
kön, ålder och härkomst till. 

 

3.3 Punktlighet 
 

Publicerat enligt plan. 

 
4 Tillgänglighet och tydlighet 
4.1 Tillgång till statistiken 
 

Statistiken publiceras på Tillväxtanalys hemsida. 

 

4.2 Möjlighet till ytterligare statistik 
 

Tillväxtanalys kan efter förfrågan ta fram ytterligare statistik. Exempelvis kan 
alternativa regional-, bransch- och åldersfördelningar erhållas. 

4.3 Presentation 
 

Statistiken publiceras i en databas på Tillväxtanalys samt i statistikrapport i 
PDF format med tabeller. Kvartalsdata presenteras i en databas på 
Tillväxtanalys, i pressmeddelande samt i tabeller. 

 

4.4 Dokumentation 
 

Förutom kvalitetsdeklaration innehåller statistikrapporten ett avsnitt, Fakta 
om statistiken. Översiktlig information gällande metod finns i  Eurostat-
OECD Manual on Business Demography Statistics, enterprise births.  

 
5 Jämförbarhet och samanvändbarhet 
5.1 Jämförbarhet över tid 
 

Statistik gällande antal nya företag har framställts enligt beskriven metod 
sedan 2011. Komplettering med registeruppgifter gällande kön, ålder och 
bakgrund påbörjades 2013. Motsvarande statistik framställdes tidigare genom 
enkätundersökningar. Definitionen av nytt företag har varit oförändrad. 

 

5.2 Jämförbarhet mellan grupper 
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Fördelningar efter näringsgren/bransch bygger på SNI2007 standard. 
Fördelning efter bakgrund följer Meddelanden i samordningsfrågor för 
Sveriges officiella statistik, MIS 2002:3. De regionala fördelningarna bygger på 
belägenhetsadress. I de fall belägenhetsadress saknas används sätesadress. 

 

5.3 Samanvändbarhet i övrigt 
 

5.4 Numerisk överensstämmelse 
 

Det förekommer inga oöverensstämmelser i aktuell statistik. I historisk 
statistik med urval som underlag förekommer differenser mellan olika 
delsummor på grund av avrundning. 

 

Allmänna uppgifter 
A SOS-klassificering 
 

För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler 
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken. 

 

B Sekretess och personuppgiftsbehandling 
 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter 
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som 
offentliggörs. 

Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt personuppgifts-
lagen (1998:204).  

 

C Bevarande och gallring 
 

En kopia av all statistikredovisning i form av rapporter, böcker och statistiska 
meddelanden (SM) som getts ut som trycksak eller redovisats som pdf-
dokument förvaras hos Kungliga biblioteket och levereras till Riksarkivet. 

Bevarandebehov är under utredning. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2001100-om-den-officiella_sfs-2001-100
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
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D Uppgiftsskyldighet 
 

Ej tillämpligt 

 

E EU-reglering och internationell rapportering 
 

Ej tillämpligt. Ansvarig myndighet för internationell rapportering är SCB. 

 

F Historik 
 

Statistik över nystartade företag finns tillgänglig hos Tillväxtanalys från och 
med 1994. Statistik gällande årgångarna 1987 till 1993 kan tillhandahållas av 
SCB. 

Historiskt har statistiken framställts genom urvalsbaserade 
enkätundersökningar. 

Från och med 2007 förändrades uppläggningen av enkätundersökningarna så 
att i en första fas en totalundersökning genomfördes kvartalsvis med en enkät 
innehållande ett begränsat antal frågor.  

Frågorna gällde nystart eller ombildning, starttidpunkt, sysselsatta, lednings 
könssammansättning samt bransch där uppgift om sådan saknas. Syftet med 
denna del av undersökningen var att skatta antalet nystartade företag efter 
nämnda variabler och möjliggöra redovisning av statistik efter finare 
redovisningsgrupper jämfört med tidigare statistik.  

I en andra fas skedde ett urval bland de, enligt den inledande fasen, 
nystartade företagen för att skatta resterande variabler. 

I 2010 års undersökning slopades enkätfrågan om företagens starttidpunkt. 
Tidsbestämningen för start av företaget baserades istället på tidpunkt för 
aktivering i SCB:s företagsregister. Vidare förändrades delningen i två olika 
faser så att samtliga uppgifter inhämtades vid ett tillfälle för ett och samma 
företag. 

G Kontaktuppgifter  
 

Statistikansvarig 
myndighet 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser 

Kontaktinformation Lars Sundell 

E-post lars.sundell@tillvaxtanalys.se 

Telefon 0104474436 

 


