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Produktinformation
för API:et gällande Företagsregistrets
söktjänst

I SCB:s webbapplikation https://www.foretagsregistretsok.scb.se
kan du söka och hämta information om företag och arbetsställen. Alla
former av företagsverksamhet i Sverige finns med och du får enkelt och
snabbt tillgång till ett ständigt uppdaterat register över näringslivet.
Du kan skräddarsy sökningen utifrån flera olika kriterier och på så sätt
leta efter nya kunder, söka tvillingar till dina befintliga kunder, eller nå
nystartade företag i en viss bransch. När du hittat din målgrupp kan du
spara hem dem i Excel eller som textfil.
Tjänsten är också ett bra verktyg för att enkelt hitta exempelvis identiteter
eller SNI-koder på dina kunder. Utöver standarduppgifter som t.ex. namn,
organisationsnummer, post- och besöksadress, bransch och storleksklass
efter antal anställda, finns möjlighet att komplettera med ägarkategori,
export- och importinformation, omsättningsklass, koordinater, information
om utlandsägande samt statuskoder.
SCB:s allmänna företagsregister är källan till många andra företagsregister.
I registret sammanställs uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och
andra källor. Se även produktinformationen som finns i webbapplikationen
för att få en överblick av webbapplikationens funktion och innehåll.

SCB tillhandahåller nu även ett API gällande
Företagsregistrets söktjänst. Så nu kan du skräddarsy din
egen webbapplikation som anropar API:et och då kan göra
allt som SCB:s webbapplikation klarar av.
Om du har frågor om API:et för att söka företag och arbetsställen kontakta SCB via
e-post: scbforetag@scb.se eller tel: 010-479 65 80
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Att komma igång med API:et
När ni meddelar SCB ert intresse att använda API:et skickas en pdf-fil med information om hur ni
kommer igång att testa API:et. Nedan beskrivs några övergripande punkter.


Ni måste ha ett certifikat som skall installera hos er. I namnet på certifikatet finns ett
APIId enligt formatet Annnnn som är det APIId som ni skall använda i er kommunikation
med SCB. Det bifogas en installationsanvisning hur detta går till. Certifikatet gäller i max
två år, sedan byts det ut och ett nytt certifikat och nytt lösenord för certifikatet skickas ut.



Det finns ett antal hjälpsidor så att ni enkelt kan komma igång med att använda API:et.
Dessutom finns det också exempel på anrop i Json på hjälpsidan.



Det finns ett antal bra applikationer att använda vid användningen av APIet. Särskilt för att
testa de olika endpoints som API:et innehåller. Ett exempel är Postman
(www.getpostman.com). Applikationen finns som gratisversion.



För att få en överblick över vad ni kan använda för att bygga upp frågor till API:et kan det
vara bra att först hämta de kategorier med kodtabeller ni vill använda samt gå igenom hur
anropen till de variabler ni vill använda ser ut.



Vi rekommenderar att ni först räknar hur många rader anropet resulterar i, för att
kontrollera att anropet verkar rimligt, innan ni hämta hem raderna. Det går naturligtvis
att hämta hem raderna direkt utan att räkna.



Som kund kan ni hämta hem max 2 000 rader i varje anrop. Som testkund kan ni endast
hämta hem fem rader per anrop.



Det finns fem olika layouter som ni kan använda vid hemtagningen.

På sidan: https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/
finns mer information om SCB:s företagsregister.
Registrets alla variabler presenteras på sidan:
https://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/variabelbeskrivning/

