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Produktinformation för
Företagsregistrets söktjänst
Söka och hämta information om företag och arbetsställen

Letar du nya kunder? Söker du tvillingar till dina befintliga
kunder? Vill du nå alla nystartade företag i en viss bransch?
I Företagsregistrets söktjänst kan du skräddarsy sökningen
utifrån flera olika kriterier och när du hittat din målgrupp kan du
spara hem det i Excel eller som textfil.
SCB:s allmänna företagsregister är källan till många andra
företagsregister. I registret sammanställs uppgifter från Skatteverket,
Bolagsverket och andra källor.
I Företagsregistrets söktjänst finns information om alla former av
företagsverksamhet i Sverige och du får enkelt och snabbt tillgång till ett
ständigt uppdaterat register över näringslivet, med möjlighet att söka efter
företag och arbetsställen med hjälp av namn, adress, bransch,
organisationsnummer m.m.
Tjänsten är ett bra verktyg för att enkelt hitta exempelvis identiteter eller
SNI-koder på dina kunder. Utöver standarduppgifter som t ex namn, postoch besöksadress, bransch och storleksklass efter antal anställda, finns
möjlighet att komplettera med ägarkategori, export- och
importinformation, omsättningsklass, koordinater, information om
utlandsägande samt statuskoder.
Om du har frågor om tjänsten, om registret eller vill bli kund och logga in för
att söka företag kontakta SCB.
På sidan : http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Foretagsregistret/ finns
mer information om SCB:s företagsregister
Registrets alla variabler presenteras på sidan:
http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Foretagsregistret/Variabelbeskrivning/
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Att söka efter företag och arbetsställen
Företag
Som företag räknas alla juridiska former (företag, myndigheter och organisationer),
med unikt organisationsnummer. I SCB:s företagsregister betraktas företaget som
verksamt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F-skattsedel
hos Skatteverket.
Såväl verksamma som ej verksamma företag finns med, vilket innebär att även företag
som inte längre är verksamma eller aldrig har varit verksamma kan hittas.

Arbetsställen
Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe som har CfarNr som ID-begrepp.
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.

Firmor
Enskilda företagare kan registrera in en eller flera firmor (firmanamn).

Valmöjligheter
Det finns möjlighet att välja verksamma företag men även företag som ännu inte är
verksamma och de som inte längre är verksamma. Det mest förekommande är att söka
på verksamma företag. Dock finns det företag som sällan är verksamma enligt
definitionen i SCB:s företagsregister som t ex Bostadsrättsföreningar och Ideella
föreningar.
Variabler
För varje företag finns variablerna:
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
Slutdatum när arbetsstället inte längre är verksamt
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Du kan kombinera olika variabler i din sökning och anger själv avgränsning.

Kategori
Du kan även avgränsa din sökning med hjälp av kategorier, för varje kategorivariabel
kan du välja bland fasta kategorivärden.

Du kan välja SNI på 2- och 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 ofta har en
annan huvudbransch ex grundskola.
När du är nöjd med sökningen kan du titta på resultatet innan du laddar hem det.
Maxgräns för visning/hemtagning är 2000 poster.
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Visa företag, firmor och arbetsställen
Du kan söka vidare i träffresultatet genom att ange valfri text i rutan under
kolumnrubriken samt sortera på valfri kolumn.

Ladda hem
De poster du är intresserad av kan du spara som Excel eller textfil. Det är endast de poster du
laddar hem som du betalar för.

Info om tjänsten
Kontakta SCB
Här hittar du kontaktuppgifter till Företagsregistret på SCB.
Meddelanden till er från SCB
Aktuell information om tjänsten t.ex. om det är driftstörningar eller uppdateringar som
gör att tjänsten inte fungerar som den ska. Endast för inloggade kunder.
Teknisk information
Här hittar du information om vilka tekniska krav det finns för att använda vår tjänst.
Tjänstens innehåll
Här kan du läsa mer om tjänstens innehåll och hitta de olika postbeskrivningarna där
information finns om samtliga variabler för företag eller arbetsställen.
Kontaktpersoner
Uppgifter om era kontaktpersoner, här kan du ändra uppgift för en befintlig
kontaktperson och även lägga till nya. Endast för inloggade kunder.
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Tilläggsgrupper
Information om vilka tilläggsgrupper som ni har beställt. Endast för inloggade kunder.
Tilläggsgrupper finns presenterade i postbeskrivningarna under Tjänstens innehåll.
FAQ –frågor och svar
Här finns vanliga frågor angående Företagsregistret och webbtjänsten. För att skicka en fråga
krävs att du är inloggad. Om du har frågor om tjänsten men inte är kund, kontakta SCB.

