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Arbetsplatsområden utanför tätort 
2010  
MI0815 
 
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-
ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll 
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Miljö 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Markanvändning 
 

A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Ja 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100), se www.scb.se/sos   
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån, RM/MN 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Stefan Svanström 
Telefon:  08-506 945 58 
Telefax:  - 
E-post:  mark.vatten.gis@scb.se 
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A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån, RM/MN 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Stefan Svanström 
Telefon:  08-506 945 58 
Telefax - 
E-post:  mark.vatten.gis@scb.se 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 
2001: 99). 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid 
automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgift-
slagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Inget att rapportera 

A.9 EU-reglering 

Inte aktuellt 

A.10 Syfte och historik 

I undersökningen avgränsas områden som innehåller stora koncentrationer av 
arbetsställen utanför tätorter, med minst 50 sysselsatta. Områdena representeras 
med gränser (polygoner) och ges kod och beteckning. Därefter beräknas statistik 
för områdena: arealer, antal sysselsatta, antal arbetsställen, dominerande 
bransch. År 2010 fanns det 608 sådana områden med cirka 118 000 anställda.  
 
Syftet är att översiktligt belysa bebyggelsen och sysselsättningen, som komple-
ment till avgränsningen av tätorter. Det finns många stora arbetsplatsområden 
utanför tätort som inte kan betraktas som "glesbygd", utan behöver en annan 
beskrivning. 
 
En första avgränsning gjordes för år 2000 och en andra år 2005. Den för år 2000 
skiljer sig en hel del, se nedan under jämförbarhet. 

A.11 Statistikanvändning 

Används av regionala myndigheter och kommuner för att belysa bebyggelsens 
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och sysselsättningens karaktär utanför tätorter. Undersökningen är planerad att 
användas i statistik över pendling mellan tätorter-arbetsplatsområden. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Arbetsställen med adresser och koordinater hämtas från SCBs Företagsregister 
(FDB) och koordinaterna har matchats på via belägenhetsadresser. 
Undersökningen 2005 gjordes med det uttag som görs för RAMS 2005 (Regis-
terbaserad arbetsmarknadsstatistik). RAMS har även använts för definitiv 
statistik för 2010. 
 
För manuell kontroll användes kartor, ortofoton, adresser hos Internet-tjänsterna 
eniro.se och hitta.se (som har kartor och flygbilder från Lantmäteriet/Metria). 
Gränser (polygoner) togs fram för alla områden. Varje område fick en kod och 
beteckning (”namn”). Arealer, antal sysselsatta m.m. beräknades. 
 
Vid arbetet har de tidigare avgränsningarna, för år 2005, använts. De gjordes 
med hjälp av FDB och belägenhetsadresser, flygfoton och kartor, samt manuella 
kontroller. 
 

A.13 Internationell rapportering 

Inte aktuellt 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Nästa avgränsning planeras för 2015 och genomförs under 2016.  

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Definition: Arbetsplatsområden utanför tätort är koncentrationer av arbetsställen 
utanför tätorter, med högst 300 meter mellan arbetsställen (byggnader) och 
minst 50 sysselsatta (dagbefolkning). 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

 

1.1.1 Objekt och population 

Objekt är dels områdena i sig (en områdesindelning), dels de arbetsställen som 
ingår i arbetsplatsområden.  

1.1.2 Variabler 

För områdena anges: gränser (polygoner med koordinater), koder, beteckningar 
("namn" + populärkategori) och deras areal.  
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För arbetsställen fördelade på områden: sysselsatta (dagbefolkning), domine-
rande näringsgren, antal arbetsställen, landareal. 

1.1.3 Statistiska mått 

Landreal (yta hektar), arbetsställen (antal), dominerande näringsgren (värde 
anges med en bokstavskod) 
  
För sysselsatta redovisas endast storleksgrupp, på grund av att det finns många 
arbetsplatsområden där ett enda företag dominerar. Av sekretesskäl har vi bara 
angivit storleksgrupp enligt samma modell som i Företagsregistrets öppna del 
(BASUN). Klasser är 50-99, 100-199, 200-499, 500-999, 1000-1499, 1500-
1999, 2000-2999, samt värdet för största "ca 11 000". 
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Resultat redovisas för arbetsplatsområden, län, kommuner, storleksgrupp för 
antal sysselsatta samt dominerande bransch. 
 

1.1.5 Referenstider 

2010 vid den senaste undersökningen. 
 

1.2. Fullständighet 

Täcker arbetsplatsområden utanför tätort med minst 50 sysselsatta. Det finns 
gränsdragningsproblem för arbetsställen med rörlig arbetskraft. Se avsnitt 2.2.2 
Ramtäckning.  

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Arbetsplatsområden utanför tätort bedöms täckas väl. Men risker finns för både 
undertäckning och övertäckning. Främst är det problemen med belägenhetsa-
dresser på landsbygden som ger risk för fel. Problem med gränsdragning finns 
för säsonganställda och för personal med rörligt arbete. 
 
Beteckningarna för arbetsplatsområdena är avsedda att beskriva vilket område 
som avses, men har inte granskats av ortnamnsmyndigheter. 
 

2.2 Osäkerhetskällor 

I FDB kan arbetsställen saknas för vissa företag, som borde haft flera arbetsstäl-
len. Adress- och koordinater för arbetsställen har ganska ofta brister utanför 
tätorter. Även om kontroller gjorts av alla områden via flygfoton och gator på 
kartor så kan missar finnas. 

2.2.1 Urval 

Totalundersökning 
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2.2.2 Ramtäckning 

Data täcker arbetsplatsområden utanför tätort med minst 50 sysselsatta. Data om 
sysselsatta har hämtats från Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik RAMS. 
Adressuppgifter om arbetsställen har hämtats från Företagsregistret FDB. 
Uppgifter om samtliga arbetsställen respektive sysselsatta har hämtats från 
registren. 
 
Det finns gränsdragningsproblem för arbetsställen med rörlig arbetskraft. De 
kommunalt anställda med rörligt arbetsställe saknar koordinat och är därför inte 
med i statistiken över sysselsatta. För privata företag är det svårare att veta om 
de arbetar på t.ex. lastbilscentraler, bussterminaler eller annat så de kan räknas 
som rörlig arbetskraft. Flygande personal har tagits med på de flygplatser de är 
stationerade.  
 

2.2.3 Mätning

Arbetsställenas belägenhet har avgjorts via deras adresser och koordinater i 
Företagsregistret FDB. Koordinater matchas via besöksadresser, vilka ibland är 
av dålig kvalitet. Därför har kontroll gjorts direkt via adresser. 

2.2.4 Svarsbortfall 

Allt baseras på registeruppgifter 

2.2.5 Bearbetning 

Statistiken baseras på uppgifter i RAMS. Kvaliteten på uppgifter i registret finns 
beskriven vid den produkten.  

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Inga osäkerhetsmått beräknas.  

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

Avgränsningar görs vart 5:e år 

3.2 Framställningstid 

För år 2010 användes RAMS version 31 december 2010. Avgränsningsarbetet 
gjordes i två steg. Preliminära uppgifter om anställda publicerades 2011. 
Definitiva uppgifter om sysselsatta publicerades 2013. Då gjordes även en 
uppdatering av polygonerna. Den sammanlagda framställningstiden beräknas till 
cirka 3 personmånader. 

3.3 Punktlighet 
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Definitiv statistik publicerades på utsatt publiceringsdatum 2013-10-25. 

 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

Jämförbarheten mellan 2005 och 2010 är relativt god. Dock har koordinater 
förbättrats avsevärt under perioden. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Se avsnitt 4.3. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Statistiken utgör ett komplement till statistik över tätorter, småorter och 
fritidshusområden, som också publiceras av SCB. Arbetsplatsområdena 
överlappar inte tätorter. De kan överlappa småorter och då anges det i beteck-
ningen. 
 
Goda möjligheter finns till sambearbetning med RAMS (Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik). 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Statistiken publiceras på SCBs webbplats: www.scb.se/MI0815 . Översiktliga 
kartor finns på www.gis.scb.se.  På Geodataportalen, på www.geodata.se, finns 
visningstjänst med arbetsplatsområden.  
 
Polygoner för GIS-program finns till försäljning.  

5.2 Presentation 

Resultaten publiceras i statistiskt meddelande SM med tabeller och kommenta-
rer. Vidare finns Excel-filer med alla områden, tabeller i Statistikdatabasen och 
några tabeller på webbsidan, samt översiktliga kartor.  

5.3 Dokumentation 

Se www.scb.se/MI0815 , fliken Dokumentation. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Primärdata är inte allmänt tillgängligt. Det finns sparat i SQL-tabeller och 
MapInfo-filer.  

5.5 Upplysningstjänster 

Webbplatsen: www.scb.se/MI0815 
Geoskikt, kartor: www.gis.scb.se  
Epost: mark.vatten.gis@scb.se  
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