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Jordbruksföretagens kombinationsverksamhet
2005
JO0108
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 och legala uppgifter

A.1

Ämnesområde

Jord- och skogsbruk, fiske.
A.2

Statistikområde

Jordbrukets struktur
A.3

SOS-klassificering

Tillhör Sveriges officiella statistik (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik
gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se
http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
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Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
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Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Vallgatan 8
Tomas Eriksson
036 – 15 56 98
036 – 34 01 96
tomas-h.eriksson@sjv.se

Uppgiftsskyldighet

Ej tillämplig
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

A.9

EU-reglering

Denna statistik faller inte under någon EU-reglering.
A.10

Syfte och historik

Statistiken avser att belysa betydelsen av kombinationsverksamhet på jordbruksföretagen. En liknande undersökning har tidigare genomförts avseende år 2002.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken är tänkt att användas för bedömning av den genomförda jordbrukspolitiken samt för analyser och utredningar.
A.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken bygger på en enkätundersökning bland ett urval av landets jordbruksföretag. En liknande undersökning gjordes också 2002.
A.13

Internationell rapportering

Nej
A.14
JO47SM0701_beskr
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B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Denna statistik redovisar antalet företag och antalet personer med sysselsättning
inom kombinationsverksamhet efter olika indelningar.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

De statistiska målstorheterna är:
- antal jordbruksföretag med olika typer av kombinationsverksamhet
- antal sysselsatta i kombinationsverksamhet
- antal årsverken (Annual Work Units, AWU) i kombinationsverksamhet
- den totala omsättningen av kombinationsverksamhet
1.1.1

Objekt och population

Målpopulationen utgörs av de jordbruksföretag i landet, som i juni 2005
uppfyllde något av följande kriterier:
- Brukade mer än 2,0 hektar åkermark (inklusive träda)
- Ägde en djurbesättning som någon gång fr.o.m. den 1 januari 2005 t.o.m. den
2 juni 2005 omfattade minst
- 50 mjölkkor eller
- 250 nötkreatur eller
- 50 suggor eller
- 250 svin eller
- 50 tackor eller
- 1 000 höns och kycklingar
- Drev yrkesmässig trädgårdsodling om minst
- 2 500 kvadratmeter frilandsareal eller
- 200 kvadratmeter växthusyta
Med jordbruksföretag avses en inom jordbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning.
Med företagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för
verksamheten på jordbruksföretaget.
1.1.2

Variabler

De variabler som redovisas är:
- antal sysselsatta
- antal årsverken
- antal jordbruksföretag
- omsättning
1.1.3

Statistiska mått

Statistiken utgörs av skattningar av totaler såsom antal sysselsatta, antal
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årsverken och antal jordbruksföretag utifrån ett urval av företag.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Redovisningsgrupper för samtliga variabler är:
Län, Produktionsområde, Riksområde, Stödområde, Driftsinriktning, Brukarens
ålder, Storleksgrupp åkermark samt hela riket. Dessutom redovisas uppdelning
enligt ett urval av typgrupper i speciella Excelfiler i anslutning till det Statistiska meddelandet där resultatet redovisas.
1.1.5

Referenstider

Uppgifterna avser år 2005
1.2.
-

Fullständighet

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

I denna statistik förekommer urvalsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel samt
modellfel. Av dessa fel torde urvalsfel och mätfel vara de feltyper som mest
påverkar statistikens tillförlitlighet. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt
enbart genom precisionen (relativa medelfelet) i skattningarna, som främst
avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel
såsom bortfallsfel eller mätfel. Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på
ett statistiskt urval av företag.
2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1
Urval
Ett stratifierat sannolikhetsurval på 9 000 företag har gjorts från Lantbruksregistret 2005. Stratifieringen har gjorts dels efter hur företagen besvarade en
fråga om kombinationsverksamhet i 2005 års strukturundersökning, dels efter
region. Stödområde 1 har totalundersökts.
2.2.2
Ramtäckning
Eftersom Lantbruksregistret 2005 utgör rampopulationen förekommer ingen
över- eller undertäckning av populationen.
2.2.3
Mätning
Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga eller att respondenten missuppfattat vad som avses. Vissa fel av
den senare typen har upptäckts och vissa upprättningar har gjorts.
2.2.4
Svarsbortfall
Svarsbortfallet i undersökningen var ca 31 %. Dessutom förekom partiellt
bortfall (inget svar på enskilda frågor) om ca 3-5 %.
2.2.5
Bearbetning
Blanketterna har skannats. Några enstaka fel har där upptäckts och åtgärdats.
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Andra bearbetningsfel kan förekomma.
2.2.6
-

Modellantaganden

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Tillförlitligheten redovisas kvantitativt enbart genom precisionen (relativa
medelfelet) i skattningarna, som främst avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom bortfallsfel eller mätfel.
Urvalsfel förekommer, då uppgifterna baseras på ett statistiskt urval av företag.
Med hjälp av medelfelet kan exempelvis konfidensintervall beräknas på följande
sätt. För en skattning av antalet årsverken i kombinationsverksamhet på 24 723
och ett medelfel på 6,6 procent kan man med liten felrisk (5 procent) säga att
intervallet 24 723 ± 2 * 6,6 % * 24 723 (dvs. 24 723 ± 3 263) omfattar det
verkliga antalet årsverken i kombinationsverksamhet.
I samtliga tabeller har en övre gräns på 40 % medelfel använts. Det betyder att
skattningar med mer än 40 % medelfel bedöms vara så osäkra att skattningen
istället ersatts av ”..”. Då skattningarna trots detta i många fall är osäkra bör
resultaten behandlas och tolkas med försiktighet. Alla medelfel redovisas i
speciella Excelfiler i anslutning till det Statistiska meddelandet. Vid bortfall av
hela företag (objektsbortfall) har uppräkning använts. Vid partiellt bortfall
(saknade uppgifter för enstaka frågor) har uppgifter imputerats. Detta förfarande
gör att urvalsfelet (medelfelet) underskattas något jämfört med vad fallet skulle
vara om imputering inte gjordes.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Det är i dagsläget inte beslutat när nästa undersökning kommer att göras.
3.2

Framställningstid

4 månader
3.3

Punktlighet

Publiceringen av statistiken var ursprungligen planerad till den 22 februari, men
skedde först den 6 mars.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Undersökningen görs för första gången med denna utformning. En liknande, och
därmed delvis jämförbar undersökning, har gjorts avseende år 2002. Jämförelser
med resultaten från strukturundersökningen 2005 bör göras med viss försiktighet. Antalet företag med verksamhet som har direkt samband med jordbruket är
ett exempel där de båda undersökningarnas resultat inte är helt jämförbara.
Anledningen är främst att skilda antaganden om förekomsten av kombinationsverksamhet har gjorts vid uppräkningen. I strukturundersökningen frågades inte
heller om kommersiell hästverksamhet medan det har gjorts i denna undersökJO47SM0701_beskr
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ning.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

Statistiken är jämförbar med annan statistik som bygger på strukturundersökningar (LBR)
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras i Statistiska meddelanden, JO 47 SM 0701, på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se under avdelningen ”Statistik” samt på SCB:s
webbplats www.scb.se under rubriken Jord- och skogsbruk, fiske.
5.2

Presentation

Presentation sker i form av tabeller, diagram och textkommentarer.
5.3

Dokumentation

Denna produktbeskrivning utgör dokumentation över undersökningen.
5.4

Tillgång till primärmaterial

5.5

Upplysningstjänster

Frågor om undersöknigen besvaras av Tomas Eriksson på Jordbruksverket
telefon 036 15 56 98. Frågor kan även sändas till statistik@sjv.se.
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