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Postbeskrivning för APIet

Variabler gällande arbetsställen
samt variabler om företaget för varje
arbetsställe
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Postbeskrivningen gäller nedladdning av variabler för framsökta arbetsställen samt
vissa uppgifter om företaget för varje arbetsställe. Den omfattar samtliga uppgifter
(variabler) som kan levereras vad gäller arbetsställen samt vissa uppgifter om företag.
Variablerna kan hämtas antingen som JSON eller som XML genom att välja aktuellt
format.
De variabler som har en fast längd och innehåller numerisk information har alltid
inledande nollor om sådana behövs för att variabeln skall kunna användas på rätt sätt
hos er. Alla variabler laddas hem som texter.
Filen är sorterad efter variabeln CFARnr.
Resultatet består av flera delar. Först kommer de variabler som alla har tillgång till
och som ingår i basutbudet för arbetsställen. Efter basutbudet kommer variablerna
gruppvis för arbetsställenas olika tillägg. Därefter kommer de variabler för företag
som alla har tillgång till. Sist kommer variablerna för företagets olika tillägg
gruppvis.
Om ni inte beställt något tillägg så kommer dess värden att ha en * men alla variabler
finns alltid med. Längden för variabler med en * är då alltid 1.
I postbeskrivningen nedan beskrivs de olika tilläggsgrupperna mer detaljerat.
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Kolumnnamn

Beskrivning

Identiteter för arbetsstället
CFARNr
Arbetsställets identitet
PeOrgNr
Person- eller organisationsnummer
OrgNr
Person- eller organisationsnummer
Arbetsställeinformation – basutbud
Företagsnamn
Företagets namn
Benämning
Arbetsställets benämning
COAdress
Eventuell C/O-adress
PostAdress
Adress
PostNr
Postnummer (nnn nn)
PostOrt
Postort
BesöksAdress
Adress där arbetsstället är verksamt
BesöksPostOrt
Ort där arbetsstället är verksamt
Kommun, kod
Kommun där arbetsstället är verksamt, kod
Kommun
Kommun där arbetsstället är verksamt, text
Län, kod
Län där arbetsstället är verksamt, kod
Län
Län där arbetsstället är verksamt, text
Aregion, kod
Aregion där arbetsstället är verksamt, kod
Aregion
Aregion där arbetsstället är verksamt, text
Arbetsställestatus, kod
Status för arbetsstället, kod
Arbetsställestatus
Status för arbetsstället, text
Stkl, kod
Storleksklass på arbetsstället, antal anställda, kod
Storleksklass
Storleksklass på arbetsstället, antal anställda, text
Intern beteckning
Intern beteckning på arbetsstället
Hjälpverksamhet
Hjälpverksamhet inom det egna företaget
Huvudarbetsställe enl. EU Det arbetsställe med flest anställda
Reklam, kod
Om det finns reklamspärr och/eller telefonspärr,
kod
Reklam
Om det finns reklamspärr och/eller telefonspärr,
text
Utskick, kod
Om adressen är ok eller ej, kod
Utskick
Om adressen är ok eller ej, text
Startdatum
Datum när arbetsstället blev aktiverat enligt SCB:s
regler, ååååmmdd
Slutdatum
Datum när arbetsstället blev avaktiverat enligt
SCB:s regler, ååååmmdd
Bransch_1, kod
Arbetsställets huvudbransch, kod utan punkt
Bransch_1P, kod
Arbetsställets huvudbransch, kod med punkt
Bransch_1
Arbetsställets huvudbransch, text
Avdelning_1, kod
Arbetsställets huvudbransch, avdelning, kod
Avdelning_1
Arbetsställets huvudbransch, avdelning, text
Bransch_2, kod
Arbetsställets andra bransch, kod utan punkt
Bransch_2P, kod
Arbetsställets andra bransch, kod med punkt
Bransch_2
Arbetsställets andra bransch, text
Avdelning_2, kod
Arbetsställets andra bransch, avdelning, kod
Avdelning_2
Arbetsställets andra bransch, avdelning, text
Bransch_3, kod
Arbetsställets tredje bransch, kod utan punkt
Bransch_3P, kod
Arbetsställets tredje bransch, kod med punkt
Bransch_3
Arbetsställets tredje bransch, text
Avdelning_3, kod
Arbetsställets tredje bransch, avdelning, kod

Fast
längd
(om
värde)

Max
längd
(om
värde)

8
12
10
256
200
256
300
6
30
300
30
4
255
2
255
2
255
1
255
2
255
60
255
255
2
255
1
255
8
8
5
6
255
1
255
5
6
255
1
255
5
6
255
1
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Avdelning_3
Arbetsställets tredje bransch, avdelning, text
Bransch_4, kod
Arbetsställets fjärde bransch, kod utan punkt
Bransch_4P, kod
Arbetsställets fjärde bransch, kod med punkt
Bransch_4
Arbetsställets fjärde bransch, text
Avdelning_4, kod
Arbetsställets fjärde bransch, avdelning, kod
Avdelning_4
Arbetsställets fjärde bransch, avdelning, text
Bransch_5, kod
Arbetsställets femte bransch, kod utan punkt
Bransch_5P, kod
Arbetsställets femte bransch, kod med punkt
Bransch_5
Arbetsställets femte bransch, text
Avdelning_5, kod
Arbetsställets femte bransch, avdelning, kod
Avdelning_5
Arbetsställets femte bransch, avdelning, text
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG02BPostNr
BesöksPostNr
Postnummer till den adress där arbetsstället är
verksamt (nnn nn)
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG22Tel_AE
Telefon
Telefonnummer
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG09Epost_AE
E-post
E-postadress till arbetsstället
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG19AETyp
Arbetsställetyp, kod
Om arbetsstället är huvudkontor eller filial, kod
Arbetsställetyp
Om arbetsstället är huvudkontor eller filial, text
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG20AnstSmeAE
Stkl SME, kod
Storleksklass på arbetsstället, antal anställda,
SME (small, medium enterprise) -indelningen, kod
Storleksklass SME
Storleksklass på arbetsstället, antal anställda,
SME (small, medium enterprise)- indelningen, text
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG04GeoKoord_Rutor
Rutor Nordkoord RT90
Nordkoordinat, rutor, RT90
Rutor Nordkoord
Nordkoordinat, rutor, SWEREF99
SWEREF99
Rutor Ostkoord RT90
Ostkoordinat, rutor, RT90
Rutor Ostkoord
Ostkoordinat, rutor, SWEREF99
SWEREF99
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG04GeoKoord_Adress
Adress Nordkoord RT90
Nordkoordinat, adress, RT90
Adress Nordkoord
Nordkoordinat, adress, SWEREF99
SWEREF99
Adress Ostkoord RT90
Ostkoordinat, adress, RT90
Adress Ostkoord
Ostkoordinat, adress, SWEREF99
SWEREF99
Uppgifter om arbetsstället - tilläggsgrupp TG04GeoKoord_TatSmaTyp
Ortstyp, kod
Typ av ort
Ortstyp
Typ av ort, text
Ort, kod
Tätortskod
Ort
Tätortsnamn
Företagsinformation – basutbud
Antal arbetsställen
Antal arbetsställen för företaget
Företagsstatus, kod
Status för företaget, kod
Företagsstatus
Status för företaget, text
Juridisk form, kod
Juridisk form, kod
Juridisk form
Juridisk form, text
Ftg Bransch_1, kod
Företagets huvudbransch, kod utan punkt
Ftg Bransch_1P, kod
Företagets huvudbransch, kod med punkt
Ftg Bransch_1
Företagets huvudbransch, text

255
5
6
255
1
255
5
6
255
1
255
6

15
100
1
255
2
255

7
7
7
6

7
7
7
6

1
255
4
255
5
1
255
2
255
5
6
255
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Ftg Avdelning_1, kod
Företagets huvudbransch, avdelning, kod
Ftg Avdelning_1
Företagets huvudbransch, avdelning, text
Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG08AgKat
Ägarkategori, kod
Ägarkategori, kod
Ägarkategori
Ägarkategori, text
Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG17Firma
Antal firmor
Antal firmor för företaget
Firma
Huvudfirmans namn
Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG11PrivPubl
Privat/Publikt, kod
Privat/Publikt, kod
Privat/Publikt
Privat/Publikt, text
Uppgifter om företaget - tilläggsgrupp TG18Sektor
Sektor, kod
Sektortillhörighet, kod
Sektor
Sektortillhörighet, text

1
255
2
255
2
256
2
255
6

Förklaring av tilläggsgrupperna
TG02BPostNr
TG04GeoKoord_Adress
TG04GeoKoord_Rutor
TG04GeoKoord_TatSmaTyp
TG08AgKat
TG09Epost_AE
TG11PrivPubl
TG17Firma
TG18Sektor
TG19AETyp
TG20AnstSmeAE
TG22Tel_AE

Postnummer till besöksadressen
Adresskoordinater
Rutkoordinater
Typ av ort
Ägarkontroll
E-postadress för arbetsstället
Information om företaget är privat eller publikt
Uppgifter om hur många firmor som företaget har
Sektortillhörighet
Typ av arbetsställe
Antal anställda i storleksklasser för arbetsstället enligt SMEindelningen
Telefon eller mobiltelefon för arbetsstället

255

