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1. Näringslivet Regionalt
Näringslivet Regionalt är en tjänst som enkelt ger dig tillgång till ett
ständigt uppdaterat register över näringslivet i din region. Med hjälp av
denna tjänst har du tillgång till information rörande exempelvis vilka
de största arbetsgivarna i regionen är, vilka som har nyaktiverats, lagts
ned och vilka arbetsställen som flyttat till och från regionen. Tjänsten
ger dig därmed bättre kunskap om näringslivet i din region samt skapar
förutsättning för en snabb och bra dialog mellan er och företagandet i
regionen.
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2. Tjänstens innehåll
2.1 Sök i regionen
2.1.1 Sök arbetsställen
I tjänsten kan du söka fram de arbetsställen som du är intresserad av att
titta närmre på genom att själv bestämma villkoret på din sökning. Du
kan exempelvis söka fram samtliga arbetsställen inom en viss bransch
eller arbetsställen som har en viss storleksklass genom att gå in på Sök
arbetsställen.
Söksidan är uppbyggd i tre delar - Arbetsställestatus, Variabler och
Variabler med fasta värden.
Den övre delen, Arbetsställestatus, innehåller ett val om status på de
arbetsställen du söker fram. Genom att hålla muspekaren över en
statustext i listan får du information om valet. Valet Samtliga innebär
att status för arbetsställen ignoreras i sökningen.
Den mellersta delen, Variabler, innehåller val där du själv kan skriva in
värden för olika variabler, t.ex. om du vill få fram samtliga arbetsställen
inom ett specifikt postnummerintervall.
Den nedre delen, Variabler med fasta värden, innehåller variabler där du
kan välja vilka värden arbetsställena ska ha, t.ex. vilken bransch eller
storleksklass arbetsställena ska tillhöra.
Din sökning kan genomföras med hjälp av status, variabler, variabler
med fasta värden eller en kombination av de tre. I sökresultatet visas
det antal arbetsställen som just då uppfyller sökvillkoret.
Efter sökningen kan du ladda ner information om arbetsställena i
sökresultatet som text- eller Excel-fil. Alternativt se information om ett
specifikt arbetsställe direkt i tjänsten genom att dubbelklicka på det.
Det finns tre olika varianter av nerladdningsbara filer,
postbeskrivningar finns under menyvalet Info om tjänsten.

2.1.2 Ladda ner regionens data
Det är även möjligt att ladda ner samtliga arbetsställen i regionen
alternativt alla företag som är verksamma i regionen.
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2.2 Rapporter för regionen
Utöver att du kan söka på arbetsställen i regionen finns färdiga
rapporter och tabeller att ta del av under fliken Rapporter för regionen.
Du kan välja att ladda ner rapporterna som text- eller Excelfil
alternativt se information om ett specifikt arbetsställe direkt i tjänsten.

2.2.1 Största arbetsgivare
I rapporten Största arbetsgivare ser du vilka regionens 100 största
arbetsgivare är. Här kan du bland annat se andelen av regionens
anställda som tillhör en specifik arbetsgivare och hur många
arbetsställen arbetsgivaren har i regionen jämfört med vad
arbetsgivaren har i hela Sverige.
Du kan få mer information om vilka arbetsställen som tillhör de största
arbetsgivarna i regionen genom att dubbelklicka på en arbetsgivare.

2.2.2 Nyaktiverade arbetsställen
I rapporten Nyaktiverade arbetsställen visas arbetsställen som har
nyaktiverats i regionen under de senaste tre månaderna. Det kan
förekomma arbetsställen som har blivit aktiva igen efter en tids
inaktivitet.
I rapporten ser du vilken adress de har startat sin verksamhet på, vilka
branscher de är verksamma inom, kontaktuppgifter m.m.

2.2.3 Inflyttade arbetsställen
I rapporten Inflyttade arbetsställen visas arbetsställen som har flyttat till
regionen under de senaste tre månaderna och som tidigare varit aktiva i
en annan region.
I rapporten ser du vilka kommuner arbetsställena har flyttat ifrån, vilka
branscher de är verksamma inom, storleksklass efter antal anställda
m.m.

2.2.4 Utflyttade arbetsställen
I rapporten Utflyttade arbetsställen visas arbetsställen som har flyttat
från regionen under de senaste tre månaderna.
I rapporten ser du vilka kommuner arbetsställena flyttat till, vilka
branscher de är verksamma inom m.m.

2.2.5 Nedlagda arbetsställen
I rapporten Nedlagda arbetsställen visas arbetsställen som inte längre är
aktiva i regionen och som har blivit nedlagda under de senaste 3
månaderna.
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I rapporten ser du när arbetsställena lades ner, vilka branscher de var
verksamma inom m.m.

2.2.6 Arbetsställen fördelat på bransch
I rapporterna Arbetsställen fördelade på 5-siffer SNI, Arbetsställen
fördelade på 2-siffer SNI och Arbetsställen fördelade på avdelningsnivå får
du enkelt en överblick över antalet arbetsställen per bransch.
Rapporterna är även fördelade på storleksklass sett till antal anställda.

2.2.7 Övriga rapporter
I de övriga rapporterna finns information om regionens näringsliv över
tid. Det finns bland annat information om nyaktiverade, inflyttade,
utflyttade och nedlagda arbetsställen över tid. Informationen finns att
ta del av som PDF- eller Excelformat.

2.3 Info om dina val
Under menyalternativet Info om dina val finns ytterligare information
att tillgå i form av övergripande information om din region samt om
dina tilläggsval.

2.3.1 Antalsuppgifter
Under fliken Antalsuppgifter kan du se aktuella antalsuppgifter över
regionen. Exempel på antalsuppgifter som visas är antal arbetsställen
och anställda. Du ser även hur många arbetsställen i regionen som har
adresskoordinater samt hur många arbetsställen det finns e-postadress
till.

2.3.2 Tilläggsval
Under fliken Tilläggsval kan du få en snabb överblick på de olika
tilläggsuppgifter som finns att tillgå utöver grundutbudet. Om ni i
dagsläget redan har tilläggsuppgifter ser du vilka det är.

2.4 Info om tjänsten
2.4.1 Tjänstens innehåll
Under fliken Tjänstens innehåll hittar du information om produkten,
postbeskrivningar för nedladdning och förordningen för SCB:s
allmänna företagsregister.

2.4.2 Ordlista
Under fliken Ordlista finns en sammanställning av förklaringar till ord
som ofta förekommer i tjänsten.
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3. Variabler
Variabler som ingår i grundutbudet framgår av följande tabell.
Variabler
CFARnr

Beskrivning
Arbetsställets identitet

Organisationsnummer (12
siffror)

Organisations- eller personnummer
(12 siffror)

Organisationsnummer (10
siffror)

Organisations- eller personnummer
(10 siffror)

Namn

Företagets namn/enskilda näringsidkarens
namn

Benämning

Arbetsställets benämning

C/O-adress

C/O-adress

Postadress

Arbetsställets postadress

Postnr

Arbetsställets postnummer

Postort

Arbetsställets postort

Besöksadress

Arbetsställets besöksadress

Besökspostort

Arbetsställets besökspostort

Kommun, kod

Kommun där arbetsstället finns, kod

Kommun

Kommun där arbetsstället finns, text

Län, kod

Län där arbetsstället finns, kod

Län

Län där arbetsstället finns, text

Telefon
Intern beteckning

Telefonnummer
Arbetsställets interna beteckning

Arbetsställets status, kod

Arbetsställets status, kod

Arbetsställets status

Arbetsställets status, text

Startdatum
Slutdatum

Datum när arbetsstället blev aktiverat enligt
SCB:s regler (ååååmmdd)
Datum när arbetsstället blev inaktiverat
enligt SCB:s regler (ååååmmdd)

Hjälparbetsställe, kod

Anger om arbetsstället är ett
hjälparbetsställe, kod

Hjälparbetsställe

Anger om arbetsstället är ett
hjälparbetsställe, text

Reklamspärr, kod

Anger om arbetsstället är spärrat för reklam
via post, kod

Reklamspärr

Anger om arbetsstället är spärrat för reklam
via post, text
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Telefonspärr, kod

Anger om arbetsstället är spärrat för reklam
via telefon, kod

Telefonspärr

Anger om arbetsstället är spärrat för reklam
via telefon eller ej, text

Utskick, kod

Anger kvaliteten på postadressen, kod

Utskick

Anger kvaliteten på postadressen, text

Bransch 1, kod

Arbetsställets huvudbransch, kod

Bransch 1

Arbetsställets huvudbransch, text

Bransch 2, kod

Arbetsställets andra bransch, kod

Bransch 2

Arbetsställets andra bransch, text

Bransch 3, kod

Arbetsställets tredje bransch, kod

Bransch 3

Arbetsställets tredje bransch, text

Storleksklass, kod

Storleksklass på arbetsstället efter antal
anställda, kod

Storleksklass

Storleksklass på arbetsstället efter antal
anställda, text

Antal AE i Sverige

Antal arbetsställen i Sverige som tillhör
företaget

Juridisk form, kod

Juridisk form på företaget, kod

Juridisk form

Juridisk form på företaget, text

Företagets storleksklass, kod

Storleksklass på företaget efter antal
anställda, kod

Företagets storleksklass

Storleksklass på företaget efter antal
anställda, text

Företagets bransch 1, kod

Företagets huvudbransch, kod

Företagets bransch 1

Företagets huvudbransch, text

Antal kommuner

Antal kommuner där företaget är verksamt

Huvudarbetsställets benämning

Huvudarbetsställets benämning

Huvudarbetsställets C/O-adress

Huvudarbetsställets C/O-adress

Huvudarbetsställets postadress

Huvudarbetsställets postadress

Huvudarbetsställets postnr

Huvudarbetsställets postnummer

Huvudarbetsställets postort

Huvudarbetsställets postort

Huvudarbetsställets
besöksadress

Huvudarbetsställets besöksadress

Huvudarbetsställets
besökspostort

Huvudarbetsställets besökspostort
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Huvudarbetsställets kommun,
kod

Kommun där huvudarbetsställets finns, kod

Huvudarbetsställets kommun

Kommun där huvudarbetsställets finns, text

Huvudarbetsställets telefon

Telefonnummer

Huvudarbetsställets
reklamspärr, kod

Anger om huvudarbetsstället är spärrat för
reklam via post, kod

Huvudarbetsställets
reklamspärr

Anger om huvudarbetsstället är spärrat för
reklam via post, text

Huvudarbetsställets
telefonspärr, kod

Anger om huvudarbetsstället är spärrat för
reklam via telefon, kod

Huvudarbetsställets
telefonspärr

Anger om huvudarbetsstället är spärrat för
reklam via telefon eller ej, text

Huvudarbetsställets utskick, kod

Anger kvaliteten på huvudarbetsställets
postadress, kod

Huvudarbetsställets utskick

Anger kvaliteten på huvudarbetsställets
postadress

Ändringsdatum

Senaste ändring av arbetsstället i SCB:s
Företagsregister (ååååmmdd)

Tidigare organisationsnummer
(10 siffror)

Organisationsnummer som arbetsstället
tidigare tillhörde (10 siffror)

Tidigare organisationsnummer
(12 siffror)

Organisationsnummer som arbetsstället
tidigare tillhörde (12 siffror)

Tidigare organisationsnummer,
slutdatum

Datum då arbetsstället bytte
organisationsnummer

Tidigare namn
Tidigare namn, slutdatum
Tidigare kommun, kod
Tidigare kommun
Tidigare kommun, slutdatum

Tidigare namn på företaget
Datum då namnet på företaget ändrades
Kommun där arbetsstället tidigare låg i, kod
Kommun där arbetsstället tidigare låg i
Datum då arbetsstället bytte kommun
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4. Tilläggsval
Önskas ytterligare information utöver det som ingår i grundutbudet har
du möjlighet att välja kompletterande tilläggval.

4.1 Besökspostnummer (TG02BPostNr)
I detta tilläggsval får du information om vilket belägenhetspostnummer
som arbetsstället har.

4.2 NYKO (TG03GeoNyko)
I detta tilläggsval får du information om vilket NYKO-område
arbetsstället tillhör. Denna områdesindelning skapar varje kommun
själv vilket ger en ytterligare indelning i regionen. Förutom NYKO får
man även med vilket år indelningen avser (NYKOÅr).

4.3 Adresskoordinater
(TG04GeoKoord_Adress)
I detta tilläggsval får du adresskoordinater för arbetsställets belägenhet
enligt SWEREF99. Nord- och Ostkoordinat från adresspunkt. Dessa
koordinater går att använda i kartprogram.

4.4 Rutkoordinater (TG04GeoKoord_Rutor)
I detta tilläggsval får du rutkoordinater för arbetsställets belägenhet
enligt SWEREF99. Nord- och Ostkoordinat från adresspunkt. Dessa
koordinater går att använda i kartprogram.

4.5 Typ av ort (TG04GeoKoord_TatSmaTyp)
I detta tilläggsval får du information om vilken ort arbetsstället ligger i
och vilken ortstyp det är, dvs. om arbetsstället ligger inom tätort,
småort eller glesbygd.

4.6 Export-/Importinformation (TG06EI)
I detta tilläggsval ser du vilka företag som har handel med andra länder.
Vi visar företagets export- respektive importomsättning i
storleksklasser.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.
Uppgifterna i vårt export-/importregister är baserade på information
från Tullverket samt från Utrikeshandeln på SCB. Handel från 1 kr och
uppåt är med i Export-/Importregistret.
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4.7 Omsättningsklass (TG07Oms)
I detta tilläggsval får du information om företagets omsättning i
storleksklasser. Omsättningen är beräknad utifrån företagens
momsdeklarationer, vilket gör att omsättningen i momsbefriade
branscher kan underskattas.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det
inte är en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.8 Ägarkategori (TG08AgKat)
I detta tilläggsval får du information om ägande. Du får information om
arbetsstället tillhör ett företag som ägs privat svenskt (inom och
utanför koncern), privat utländskt eller offentligt (stat, landsting och
kommunalt).
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.9 E-post (TG09Epost)
I detta tilläggsval får du information om arbetsställets e-postadress.

4.10 Privat/Publikt (TG11PrivPubl)
I detta tilläggsval får du information om arbetsstället tillhör ett företag
som är privat eller publikt. Om företaget är publikt (endast aktiebolag)
får du även information om vilken börslista de är noterade på.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.11 Koncerntillhörighet (TG12KCR)
I detta tilläggsval får du information om arbetsställen tillhör ett företag
som ingår i en koncern eller inte. Du får även veta mer information om
koncernen, exempelvis antal bolag i koncernen i Sverige, antal
utländska dotterbolag, bokslut (år, månad), namn på det svenska
toppmoderbolaget, nivå inom koncernen samt totalt antal anställda i
koncernen.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.
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4.12 Information om utlandsägda företag
(TG14Utl)
I detta tilläggsval får du information om arbetsställena tillhör ett
företag som är utlandsägt. Du får även information om ägarandel,
landskod och namn på den utländska koncernmodern. I de fall ägandet
delas av flera företag visar vi namn och land till samtliga (maximalt tre
företag).
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.13 Arbetsgivarstatus (TG15Stat_ArbGiv)
I detta tilläggsval får du information om vilken arbetsgivarstatus
företaget har, vilket visar om företaget är registrerat som arbetsgivare
eller inte.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.14 Momsstatus (TG15Stat_Moms)
I detta tilläggsval får du information om vilken momsstatus företaget
har, vilket visar om företaget är momsregistrerat eller inte.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.15 F-skattstatus (TG15Stat_Fskatt)
I detta tilläggsval får du information om vilken arbetsgivarstatus
företaget har, vilket visar om företaget är f-skattregistrerat eller inte.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.16 Bolagsstatus (TG15Stat_Bol)
I detta tilläggsval får du information om vilken bolagsstatus företaget
har. Variabeln visar status hos Bolagsverket där du ser om företaget är i
konkurs, likvidation m.m. eller om statusen är normal.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.
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4.17 Könskvot (TG16Andel)
I detta tilläggsval får du information om andelen kvinnor/män på
företaget.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.18 Firma (TG17Firma)
I detta tilläggsval får du information om antalet firmor som de enskilda
näringsidkarna har.

4.19 Sektor (TG18Sektor)
I detta tilläggsval får du information om vilken sektor företagen tillhör.
Informationen redovisas på företagsnivå, vilket innebär att det inte är
en uppgift för det enskilda arbetsstället.

4.20 Typ av arbetsställe (TG19AETyp)
I detta tilläggsval får du information om arbetsstället är
huvudarbetsställe (huvudkontor) eller ett sekundärt arbetsställe.

4.21 Anställda i storleksklasser enligt SME
indelning (TG20AnstSme)
I detta tilläggsval får du information om vilken storleksklass sett till
antal anställda som arbetsstället tillhör. Indelningen är enligt SMEindelning, small and medium-size enterprises.

4.22 Webbadress (TG26Webbadress)
I denna tilläggsgrupp får du information om företagets webbadress.
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5. Kontakta oss
Behöver du hjälp med avgränsning och val av tilläggval eller har andra
frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss. Har du redan
bestämt dig för vilken din regionala avgränsning är samt vilka
tilläggsvariabler du behöver, kontakta oss för en offert.
Om du först vill prova tjänsten kan du registrera dig som testkund. Då
får du under en period prova på tjänsten med alla dess funktioner och
tilläggsvariabler för en fiktiv region. Testperioden är givetvis
kostnadsfri!
Telefonnummer: 010-479 65 80
E-postadress: scbforetag@scb.se
Webbadress: www.naringslivetregionalt.scb.se
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