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Postbeskrivning 

Variabler gällande företag 

samt variabler om huvudarbetsställe  

för varje företag 

 

 

 

https://www.foretagsregistretsok.scb.se 
  

https://www.foretagsregistretsok.scb.se/
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Postbeskrivningen gäller nedladdning av variabler för framsökta företag samt vissa 

uppgifter om huvudarbetsstället för varje företag via valet ”Sök företag” i meny ”Sök 

i företagsregistret”. Den omfattar samtliga uppgifter (variabler) som levereras vad 

gäller företag samt vissa uppgifter om huvudarbetsstället. 

 

Variablerna kan sparas ned till din dator antingen som text- eller som Excel-fil genom 

att välja aktuellt format och därefter klicka på kommandoknappen ”Ladda ned”.  

 

Text-filen har formatet ”text/plain” som er brandvägg måste godkänna. Text-filen är 

tabseparerad och variablerna har antingen en fast längd eller en varierande längd. 

Variabler med varierande längd har dock alltid en maxlängd.   

 

Excel-filen har formatet ”application/vnd.ms-excel” som er brandvägg måste 

godkänna.  

 

De variabler som har en fast längd och innehåller numerisk information har alltid 

inledande nollor om sådana behövs för att variabeln skall kunna användas på rätt sätt 

hos er. Alla variabler laddas hem som texter. 

 

Filen är sorterad efter variabeln PeOrgNr.  

  

Hemtagningsfilen består av flera delar. Först kommer de variabler som alla har 

tillgång till och som ingår i basutbudet för företag. Efter basutbudet kommer 

variablerna gruppvis för företagens olika tillägg. Därefter kommer de variabler för 

huvudarbetsstället som alla har tillgång till. Sist kommer variablerna för huvud-

arbetsställets olika tillägg gruppvis. 

 

Om ni inte beställt något tillägg så kommer dess värden (kolumner) att vara blanka 

men kolumnrubriken finns alltid med. I postbeskrivningen nedan beskrivs de olika 

tilläggsgrupperna mer detaljerat.  

 

Första posten/raden i hemtagningsfilen innehåller kolumnrubriker vars variabelnamn 

är de samma som i kolumnen ”Kolumnnamn” i postbeskrivningen.  

 

Observera att de variabler som är skrivna i blå färg nedan inte syns i sökresultatet i 

applikationen men finns med i filen när uppgifterna hämtas hem.   
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Kolumnnamn Beskrivning Fast 

längd 
(om 

värde) 

Max 
längd 

(om 
värde) 

Identiteter för företaget  

PeOrgNr Person- eller organisationsnummer 12   

OrgNr Person- eller organisationsnummer  10   

Företagsinformation – basutbud 

Företagsnamn Företagets namn  256 

COAdress Eventuell C/O-adress  256 

PostAdress Adress   300 

PostNr Postnummer (nnn nn) 6  

PostOrt Postort  30 

Säteskommun, kod Kommun där företaget har sitt säte, kod 4  

Säteskommun Kommun där företaget har sitt säte, text  255 

Säteslän, kod Län där företaget har sitt säte, kod 2  

Säteslän Län där företaget har sitt säte, text  255 

Aregion, kod Aregion där företaget är verksamt, kod 2  

Aregion Aregion där företaget är verksamt, text  255 

Antal arbetsställen Antal arbetsställen för företaget 5  

Stkl, kod Storleksklass på företaget, antal anställda, kod 2  

Storleksklass Storleksklass på företaget, antal anställda, text  255 

Företagsstatus, kod Status för företaget, kod 1  

Företagsstatus Status för företaget, text  255 

Registrerad hos SKV, kod Registrerad hos Skatteverket, kod 1  

Registrerad hos SKV Registrerad hos Skatteverket, text  255 

Juridisk form, kod Juridisk form, kod 2  

Juridisk form Juridisk form, text  255 

Reklam, kod Om det finns reklamspärr och/eller telefonspärr, 
kod 

2  

Reklam Om det finns reklamspärr och/eller telefonspärr, 
text 

 255 

Utskick, kod Om adressen är ok eller ej, kod 1  

Utskick Om adressen är ok eller ej, text  255 

Startdatum Datum när företaget blev aktiverat enligt SCB:s 
regler, ååååmmdd 

8  

Slutdatum Datum när företaget blev avaktiverat enligt SCB:s 
regler, ååååmmdd 

8  

Registreringsdatum Datum när företaget blev registrerat, ååååmmdd 8  

Bransch_1, kod Företagets huvudbransch, kod utan punkt 5  

Bransch_1P, kod  Företagets huvudbransch, kod med punkt 6  

Bransch_1 Företagets huvudbransch, text  255 

Avdelning_1, kod Företagets huvudbransch, avdelning, kod 1  

Avdelning_1 Företagets huvudbransch, avdelning, text  255 

Bransch_2, kod Företagets andra bransch, kod utan punkt 5  

Bransch_2P, kod  Företagets andra bransch, kod med punkt 6  

Bransch_2 Företagets andra bransch, text  255 

Avdelning_2, kod Företagets andra bransch, avdelning, kod 1  

Avdelning_2 Företagets andra bransch, avdelning, text  255 

Bransch_3, kod Företagets tredje bransch, kod utan punkt 5  

Bransch_3P, kod  Företagets tredje bransch, kod med punkt 6  

Bransch_3 Företagets tredje bransch, text  255 

Avdelning_3, kod Företagets tredje bransch, avdelning, kod 1  

Avdelning_3 Företagets tredje bransch, avdelning, text  255 
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Bransch_4, kod Företagets fjärde bransch, kod utan punkt 5  

Bransch_4P, kod  Företagets fjärde bransch, kod med punkt 6  

Bransch_4 Företagets fjärde bransch, text  255 

Avdelning_4, kod Företagets fjärde bransch, avdelning, kod 1  

Avdelning_4 Företagets fjärde bransch, avdelning, text  255 

Bransch_5, kod Företagets femte bransch, kod utan punkt 5  

Bransch_5P, kod  Företagets femte bransch, kod med punkt 6  

Bransch_5 Företagets femte bransch, text  255 

Avdelning_5, kod Företagets femte bransch, avdelning, kod 1  

Avdelning_5 Företagets femte bransch, avdelning, text  255 

Export/Importmarkering Om företaget finns med i SCB:s 
Export/Importregister, J eller N 

1  

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG07Oms 

Omsättning, år År för företagets omsättning (åååå) 4  

Stkl, oms, kod Omsättningens storleksklass, kod 2  

Storleksklass, oms Omsättningens storleksklass, text  255 

Stkl Fin, oms, kod Omsättningens storleksklass, finare indelning, kod 2  

Storleksklass Fin, oms Omsättningens storleksklass, finare indelning, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG08AgKat 

Ägarkategori, kod Ägarkategori, kod 2  

Ägarkategori Ägarkategori, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG22Tel_JE  

Telefon Telefonnummer   15 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG09Epost_JE 

E-post E-postadress till arbetsstället  100 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG11PrivPubl 

Privat/Publikt, kod Privat/publikt, kod 2  

Privat/Publikt Privat/publikt, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG15Stat_ArbGiv 

Arbetsgivarstatus, kod Arbetsgivarstatus, kod 1  

Arbetsgivarstatus Arbetsgivarstatus, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG15Stat_Moms 

Momsstatus, kod Momsstatus, kod 1  

Momsstatus Momsstatus, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG15Stat_Fskatt 

Fskattstatus, kod Företagets F-skattestatus, kod 1  

Fskattstatus Företagets F-skattestatus, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG15Stat_Bol 

Bolagsstatus, kod Status från Bolagsverket, kod 1  

Bolagsstatus Status från Bolagsverket, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG17Firma 

Antal firmor Antal firmor för företaget 2  

Firma Huvudfirmans namn  256 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG18Sektor 

Sektor, kod Sektortillhörighet, kod 6  

Sektor Sektortillhörighet, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG21AnstSmeJE 

Stkl, SME kod Storleksklass på företaget, antal anställda, SME 
(small, medium enterprise), -indelningen, kod 

2  

Storleksklass SME Storleksklass på företaget, antal anställda, SME 
(small, medium enterprise), -indelningen, text 

 255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG16Andel 

Andel kvinna Andel kvinna, procent 3  

Andel man Andel man, procent 3  
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Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG14Utl 

Ägarland, kod Utländskt ägarland, kod 2  

Ägarland Utländskt ägarland, text  255 

Ägarnamn Ägare i utlandet  200 

Utländskt ägande, kod Ägarandel, kod 1  

Utländskt ägande Ägarandel, text  255 

Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG06EI 

Stkl export, kod Storleksklass, export, kod 1  

Stkl export Storleksklass, export, text  255 

Stkl import, kod Storleksklass, import, kod 1  

Stkl import Storleksklass, import, text  255 

Norden Information om export-/import  30 

EU Information om export-/import  30 

Övriga Europa Information om export-/import  30 

Asien, ej Fjärran Östern Information om export-/import  30 

Fjärran Östern Information om export-/import  30 

Nord- och Centralamerika Information om export-/import  30 

Sydamerika Information om export-/import  30 

Afrika Information om export-/import  30 

Arbetsställeinformation – basutbud 

CFARNr Huvudarbetsställets identitet 8  

Benämning Huvudarbetsställets benämning  200 

HAE_COAdress Eventuell C/O-adress för huvudarbetsstället  256 

HAE_PostAdress Huvudarbetsställets adress   300 

HAE_PostNr Huvudarbetsställets postnummer (nnn nn) 6  

HAE_PostOrt Huvudarbetsställets postort  30 

HAE_BesöksAdress Adress där huvudarbetsstället är verksamt  300 

HAE_BesöksPostOrt Ort där huvudarbetsstället är verksamt  30 

HAE_Kommun, kod Kommun där huvudarbetsstället är verksamt, kod 4  

HAE_Kommun Kommun där huvudarbetsstället är verksamt, text  255 

HAE_Län, kod Län där huvudarbetsstället är verksamt, kod 2  

HAE_Län Län där huvudarbetsstället är verksamt, text  255 

HAE_Bransch_1, kod Huvudarbetsställets huvudbransch, kod utan 
punkt 

5  

HAE_Bransch_1P, kod  Huvudarbetsställets huvudbransch, kod med 
punkt 

6  

HAE_Bransch_1 Huvudarbetsställets huvudbransch, text  255 

HAE_Avdelning_1, kod Huvudarbetsställets huvudbransch, avdelning, kod 1  

HAE_Avdelning_1 Huvudarbetsställets huvudbransch, avdelning, text  255 

Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG02BPostNr 

HAE_BesöksPostNr Postnummer till den adress där huvudarbetsstället 
är verksamt (nnn nn) 

  6  

Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG09Epost_AE 

HAE_E-post E-postadress till huvudarbetsstället  100 

Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG22Tel_AE  

HAE Telefon Telefonnummer till huvudarbetsstället   15 

 

Förklaring av tilläggsgrupperna 
TG02BPostNr Postnummer till besöksadressen 

TG06EI Företagets export-/importomsättning i storleksklass inkl. landgrupper 

TG07Oms Företagets omsättning i två storleksklasser inkl. omsättningsår 

TG08AgKat Ägarkontroll 

TG09Epost_AE E-postadress för arbetsstället 

TG09Epost_JE E-postadress för företaget 
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TG11PrivPubl Information om företaget är privat eller publikt 

TG14Utl Information om företaget är utlandsägt 

TG15Stat_ArbGiv Statusinformation om arbetsgivare 

TG15Stat_Moms Statusinformation om moms  

TG15Stat_Fskatt Statusinformation om F-skatt 

TG15Stat_Bol Statusinformation från Bolagsverket 

TG16Andel Andel män och kvinnor på företaget 

TG17Firma Uppgifter om hur många firmor som företaget har 

TG18Sektor Sektortillhörighet 

TG21AnstSmeJE Antal anställda i storleksklasser för företaget enligt SME-indelningen 

TG22Tel_AE Telefon eller mobiltelefon för arbetsstället 

TG22Tel_JE Telefon eller mobiltelefon för företaget 

 


