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1 SCB – Operativa företagsledare 
 

1 Kortfattad beskrivning av 
uppdraget 

1.1 Inledning 

Den här rapporten beskriver hur SCB har genomfört uppdraget 

Operativa företagsledare. 

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till de ansvariga på 

SCB: Rodrigo Ezpinosa, telefon 010 – 479 63 33 eller e-post 

rodrigo.espinoza@scb.se. 

Uppdragets syfte: Tillväxtverket har i uppdrag att stödja företagande 

och entreprenörskap med särskilt fokus på grupperna kvinnor, unga och 

personer med utländsk bakgrund. 

Som ett led i detta har SCB kontaktats för framställning av tabeller som 

bland annat belyser sysselsättnings-, utbildnings- och demografiska 

förhållanden över gruppen operativa företagsledare.  

Uppdragets parter: Enheten för uppdragstjänster vid SCB har 

sammanställt tabeller för statistikändamål på uppdrag av Tillväxtverket. 

Kontaktpersoner: Uppdragshandläggare på SCB var Rodrigo Ezpinosa. 

Namnet på uppdragsgivarens kontaktperson gentemot SCB var Tor 

Desax. 
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2 Genomförande  

 

2.1 Population  

Populationen operativa företagsledare har hämtats från registret över 

företagens operativa företgasledare i Entrepenörskapsdatabasen, årgång 

2004-2020. 

Enligt SCB:s definition är personen som sköter företagets löpande 

förvaltning företagets operativa företagsledare. Den operativa 

företagsledaren behöver inte vara förvärvsarbetande i företaget. 

Företagsledare kan också vara en person som inte är folkbokförd i 

Sverige. I och med att framställningen bygger på registerdata över 

folkbokförda personer finns ”uppgift saknas” med i redovisningen.  

För att en operativ företagsledare ska utses på ett företag måste det 

finnas minst en förvärvsarbetande på företaget enligt RAMS. En individ 

per bolag (organisationsnummer) utses till operativ företagsledare. En 

individ kan alltså vara operativ företagsledare för fler företag. Den 

registerbaserade utnämningen görs enligt en hierarkisk beslutsordning 

vars underliggande algoritm konstrueras av information från 

bolagsverket, yrkesregistret, kontrolluppgifter samt individuppgifterna 

inkomst och ålder. 

Företags- och arbetsställepopulationen har hämtats från 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och utgörs av samtliga 

organisationer med minst en förvärvsarbetande under åren 2004-2020. 

Det innebär att företag som förekommer i andra register eller 

undersökningar men saknas i undersökningen RAMS inte redovisas.  

2.2 Definitioner 

Bakgrund: Svensk bakgrund avser personer födda i Sverige med en eller 

två inrikes födda föräldrar. Utländsk bakgrund avser personer som är 

inrikes födda med två utrikes födda föräldrar samt utrikes födda 

personer. 

Antal företag: Antal företag enligt RAMS. Företag som har minst en 

person klassificerad som förvärvsarbetande (privat sektor). 

Anställda: Förvärvsarbetande enligt RAMS (anställda och företagare). 

Omsättning: Källa: Företagens Ekonomi (FEK). Redovisas i 1000-tals 

kronor. Det finns företag i populationen som SCB inte har uppgift på. 

Kan anta både positiva och negativa värden. Företag inom 

finansbranschen är exkluderade (År 2007-2017: SNI2007 64-66. År 

2004-2006: SNI2002 65-67). 
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Förädlingsvärde: Källa: Företagens Ekonomi (FEK). Redovisas i 1000-tals 

kronor. Det finns företag som SCB inte har uppgift på. Kan anta både 

positiva och negativa värden. 

Bransch: Enligt standardiserad näringsgrensindelning (SNI) 2007, grov 

nivå 2007-2017. : Enligt standardiserad näringsgrensindelning (SNI) 

2002, grov nivå 2004-2006. 

Företagsstorlek: Antalet förvärvsarbetande per företag (0-9, 10-49, 50+).  

2.3 Tabeller 

Efter Tillväxtverkets önskemål har fyra tabeller i PX-Webformat och en 

excel-fil med flertalet tabeller tagits fram. I de tabeller där region 

redovisas har uppgift om företagets belägenhetskommun/län använts, 

om uppgift saknas har företagskommunen bestämts efter den vanligaste 

hemkommunen bland de förvärvsarbetande på företaget.  

PX-Web: 

Tabell 1: Antal företag efter region, födelseland, ålder och kön. 

 

Not: Heby kommun redovisas för hela perioden (2004-2020) under 

kommunkod 0331. 

Tabell 2: Antal företag efter region, bransch, bakgrund, ålder och kön. 

 

Tabell 3: Summa omsättning, summa förädlingsvärde efter region, 

bakgrund, ålder och kön. 

 

Tabell 4: Antal företag och antal anställda efter region, storleksklass, 

utländsk/svensk bakgrund, ålder, kön. 

 

Excel: Samtliga tabeller avser år 2020 

Tabell 1: Andel operativa företagsledare efter grupperat födelseland.  

Tabell 2: Andel operativa företagsledare efter utbildningsnivå, fördelat 

på region, bransch, kön, ålder, bakgrund och företagsstorlek. 

Utbildningsnivå: Variabeln Sun2020niva_old har använts för att redovisa 

utbildningsnivån. 

Tabell 3: Andel operativa företagsledare efter företagets ålder fördelat 

på region, bransch, kön, ålder, bakgrund och företagsstorlek. 

Företagets ålder: Variabeln NyAr från Företagens och Arbetsställenas 

Dynamik (FAD) har använts som startår.   
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Tabell 4: Andel operativa företagsledare vars företag importerar och 

exporterar efter bransch, kön, ålder, bakgrund och företagsstorlek. 

För mer information om avgränsning angående import och export se 

http://www.scb.se/HA0201  

Tabell 5: Andel operativa företagsledare som är kombinatörer efter 

region, bransch, kön, ålder, bakgrund och företagsstorlek. 

Kombinatör: En kombinatör har anknytning till mer än en 

yrkesställning. För att klassas som kombinatör krävs någon av dessa 

kombinationer: 

• Anställd (inkl. sjöman) och egen företagare 

• Anställd (inkl. sjöman) och företagare i eget AB 

• Anställd(inkl. sjöman), egen företagare och företagare i eget AB 

• Egen företagare och företagare i eget AB 

Tabell 6: Andel operativa företagsledare efter bolagsform, region, 

bransch, kön, ålder, bakgrund och företagsstorlek. 

Tabell 7: Andel operativa företagsledare efter vistelsetid, region, 

bransch, kön, ålder och företagsstorlek. 

 

http://www.scb.se/HA0201

