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Arbetsplatsområden utanför tätort
2000
MI0815
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen 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

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Miljö

Markanvändning

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)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

A.5
MI0815_BS_2000

Statistikproducent

SCB MR/REN
Box 24 300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100, Stockholm
Marianne Eriksson, Håkan Hedenvind
08-506 940 00 vx
08-506 943 48
regionalt.gis.mark.vatten@scb.se
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Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
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SCB MR/REN
Box 24 300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100, Stockholm
Marianne Eriksson, Håkan Hedenvind
08-506 940 00 vx
08-506 943 48
regionalt.gis.mark.vatten@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger/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 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (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

Gängse gallringsföreskrifter tillämpas.
A.9

EU-reglering

Ingen EU-reglering gäller.
A.10

Syfte och historik

Avgränsningen är ett led i SCB:s arbete att utveckla markanvändningsstatistiken. Bakgrunden till rapporten är att det till SCB framförts önskemål om
information om arbetsplatsområden utanför tätort. Sådana områden har betydelse dels för studier av rörelsemönster och transportbehov, dels för kunskap om
bebyggelsemönster. En avgränsning av arbetsplatsområden möjliggör statistiska
analyser inom fler områden, och på lägre detaljnivå än vad som tidigare varit
möjligt.
A.11

Statistikanvändning

Avgränsningarna förutses användas som underlag för allmän orientering om
markanvändningen i Sverige beträffande arbetsställen samt att komplettera
övriga avgränsningar som gör av SCB.
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A.12

Uppläggning och genomförande

A.13

Internationell rapportering

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar
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B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

MI0815
4(7)

Arbetsställen och arbetsställeområden utanför tätort med över 50 anställda och
max 300 meter mellan husen.
1.1.2

Variabler

Kod
Arbetsplatsområde
Sammanfaller med småort
Kommunkod
Kommun
Antal arbetsställen
Dominerande arbetsgren
Areal
Definitioner och förklaringar
Som utgångspunkt för avgränsningen har tagits de definitioner som används vid
avgränsningen av tätorter, småorter och fritidshusområden. Som tätort räknas
alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen inte
överstiger 200 meter. Som småort räknas alla hussamlingar med 50-199
invånare, såvida avståndet mellan husen inte överstiger 150 meter. Med
fritidshusområde avses samling med minst 50 fritidshus, där avståndet mellan
husen inte överstiger 150 meter.
Med arbetsställe menas varje adress (lokal), fastighet eller grupp av närliggande
lokaler och fastigheter där företag bedriver verksamhet. Ett arbetsplatsområde
definieras som ett arbetsställe eller en samling av arbetsställen där avståndet
mellan dessa inte överskrider 300 meter och antalet sysselsatta är minst 50.
Arbetsplatsområdet skall dessutom ligga utanför tätortsgräns, området kan i
vissa fall sammanfalla med småort.
Arbetsplatsområdena har tilldelats beteckningar (”namn”) om arbetsplatsområdet har fler än 100 sysselsatta och om namn/beteckningar har gått att finna i
kartor. I de fall arbetsplatsområdet ligger i av SCB avgränsad småort har
småortens beteckning använts. Övriga arbetsplatsområden saknar beteckning.
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Slutligen har arbetsplatsområdena tilldelats en unik femställig kod med bokstaven A följt av fyra siffror. Koden är uppbyggd löpande i sifferordning per län
och med fem enheters mellanrum för plats till eventuella senare tillkommande
arbetsplatsområden.
1.1.3

Statistiska mått

Antal, yta
1.1.4

Redovisningsgrupper

Riket, kommun, arbetsplatsområden
1.1.5

Referenstider

2000
1.2.

Fullständighet

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

2.2.2

Ramtäckning

2.2.3

Mätning

2.2.4

Svarsbortfall

2.2.5

Bearbetning

Avgränsningen avser förhållandena år 2000. SCB gör avgränsningar av tätorter,
småorter och fritidshusområden vart 5:e år. Den senaste avgränsningen avsåg år
2000. SCB:s målsättning är att samtliga avgränsningar ska ha samma referensår.
Uppgifter om arbetsställen härrör från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Detta register syftar till att ge årlig information om sysselsättning, pendling, personal- och näringsstruktur samt att belysa händelser och
flöden på arbetsmarknaden. RAMS är en årlig, totalräknad statistik som primärt
baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter samt självdeklarationer från egna
företagare. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner till låg regional nivå.
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Uppgifter om arbetsställen i RAMS kommer från SCB:s företagsdatabas (FDB).
FDB innehåller data över företag, myndigheter, organisationer och deras
arbetsställen. Här ingår person- och organisationsnummer, namn samt eventuell
firma, adressuppgifter, branschtillhörighet, antal anställda etc. Från SCB:s
Geografidatabas (GDB), med uppgifter om geografiska indelningar samt
fastigheter, adresser och koordinater, hämtades arbetsställenas koordinater.
Avgränsningslinjen (buffertzonen) för ett arbetsplatsområde har tagits fram med
hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). För att erhålla ett avstånd på max
300 meter mellan arbetsställena lades en buffert med 150 meters radie runt
samtliga arbetsställen (fastighetspunkt) utanför tätort. Områden med sammanfallande buffrar där det totala antalet sysselsatta var 50 eller fler valdes ut. Om
arbetsplatsområdet ligger i eller sammanfaller med småort har småortens gräns
fått utgöra gräns för arbetsplatsområdet. Som komplettering till avgränsningen
med buffertteknik har underlag från Lantmäteriets Svenska Marktäckedata
(SMD) används. I ett antal fall har avgränsningen även skett för hand med hjälp
av flygbilder (ortofoton). Slutligen har arealuppgifter räknats ut för samtliga
arbetsplatsområden.
2.2.6

Modellantaganden

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Var 5:e år
3.2

Framställningstid

2-3 personmånader
3.3

Punktlighet

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Liknade avgränsning har inte tidigare gjorts.
Anm En ny inventering gjordes för år 2005. Den innebar revidering av delar av
resultaten för år 2000. Undersökningsresultaten kan därför inte enkelt jämföras.
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4.2

Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik
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Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer
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Resultatet från undersökningen presenteras i statistiska meddelanden serie MI.
5.2

Presentation

Tabeller, kartor och text i Statistiskt meddelande MI 60 SM 0401
5.3

Dokumentation

MetaPlus
5.4

Tillgång till primärmaterial

SCB
5.5

Upplysningstjänster

Ytterligare uppgifter kan erhållas genom producenten. Se punkt A5!
och webbplatsen: www.scb.se/MI0815

MI0815_BS_2000

