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Att räkna antal företag och arbetsställen  
i  SCB:s allmänna företagsregister 

 

 
 

En tjänst för dig som vill veta hur många företag och arbetsställen det finns i Sverige. 

I SCB:s allmänna företagsregister finns alla former av företagsverksamhet. Uppgifterna 

sammanställs från Skatteverket, Bolagsverket och andra källor. 
 

Du kan söka efter  

Företag  
Som företag räknas alla juridiska enheter (företag, myndigheter och organisationer), 

som har ett unikt organisationsnummer. I SCB:s företagsregister betraktas företaget 

som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F-

skattsedel hos Skatteverket. Såväl aktiva som ej aktiva företag finns med.  

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

fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Exempelvis är 

Systembolaget AB ett företag och alla deras butiker är olika arbetsställen. 

Arbetsställen har CfarNr som ID-begrepp. 

Export-/importföretag 
Export-/import uppgifterna som finns i SCB:s företagsregister avser företagens 

varuhandel året innan aktuellt år. Export-/importvärden presenteras i nio 

storleksklasser och export-/importland är grupperade i åtta landområden. Uppgifterna 

för handel utanför EU baseras på de deklarationer som företagen lämnar till 

Tullverket. För handeln inom EU kommer uppgifterna från en SCB-undersökning 

som baseras på intrastat. 

Lantbrukare 
Information om lantbruken baseras på uppgifter som årligen samlats in av Jordbruksverket. 
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Dina valmöjligheter  

Det vanligaste är att söka på enbart aktiva företag men det går även att söka på 

företag som ännu inte är aktiva eller de som inte längre är aktiva. Ett företag som 

inte är aktivt enligt definitionen i SCB:s företagsregister kan ändå bedriva 

verksamhet såsom t.ex. bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. 

 

Fritextvariabler 
För varje företag finns följande variabler att söka på: 

- Organisationsnummer med 10 och 12 positioner  

- Namn på företaget 

- Postadress, postnummer och postort  

- Postadress, postnummer och postort till huvudarbetsstället  

- Besöksadress och besöksort till huvudarbetsstället 

- Antal arbetsställen som företaget har totalt 

- Startdatum när företaget blev verksamt 

- Slutdatum när företaget inte längre är verksamt 

- Registreringsdatum, när företaget registrerades 

 

För varje arbetsställe finns även: 

- CfarNr, id för arbetsstället. 

- Post- och besöksadress 

- Startdatum när arbetsstället blev verksamt 

 

Du kan kombinera olika variabler i din sökning och anger själv avgränsning. 
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Variabler med fasta värden 
Du kan även avgränsa din sökning med hjälp av variabler där du väljer bland fasta 

värden. När du klickar på en variabel visas värden i rutan variabelvärden. 

 

 

Variabeln bransch visar den aktivitet som bedrivs i företaget respektive på arbetsstället och 

beskrivs med en femsiffrig kod enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI). Ett 

företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder. Läs mer om SNI-koder 

Du kan välja SNI på 2- eller 5-siffernivå samt även om företaget/arbetsstället har 

den valda SNI-koden som första, andra eller tredje bransch. För att söka fram t.ex.  

samtliga förskolor bör du använda Bransch 1+2+3 då företaget/arbetsstället kan ha 

en annan huvudbransch exempelvis grundskola.  

Du kan använda alla variabler och blanda fritt för att skräddarsy din sökning.  

 

Att beställa uttag av företag  

När du hittat din målgrupp av företag eller arbetsställen kan du beställa 

information om dem genom att skicka ett mejl till scbforetag@scb.se och uppge 

det räkningsid som visas i resultatrutan  

 
Vi levererar informationen i Excel- eller textfil. Vilken information som ingår vid 

beställning av företag eller arbetsställen finns på sidan:  

https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/foretagsregistrets-tjanster/sa-

levererar-vi-material/ Du kan läsa mer om registrets variabler på sidan: 

https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/variabelbeskrivning/  

 

På sidan: https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/  

finns mer information om SCB:s företagsregister. Här hittar du även en 

prislista. 
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