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Beskrivning av statistiken 

Sysselsättningen i jordbruket 
1997 
JO0401 

0 Administrativa uppgifter om produkten 

0.1 Benämning  

Sysselsättningen i jordbruket. 

 

0.2 Statistikområde  

JORD- och SKOGSBRUK, FISKE:  Sysselsättning i jordbruket 

 

0.3 Ansvarig myndighet, person etc.  

Ansvarig myndighet är Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (LES). 
(Fr.o.m. 1 januari 1999 är Statens jordbruksverk ansvarig myndighet.) 

Statistiken tas fram vid SCB M/LS 701 89 Örebro. SCB svarar också för 
registerhållningen. Kontaktpersoner vid SCB är Rolf Selander och Marie-Louise 
Widén tel  019 - 17 66 27 resp. 019 - 17 64 68. Faxnr är 019 - 17 70 58. 

 

0.4 Kostnad  

Produkten är finansierad inom LES anslagsram för statistikframställning. LES 
har uppdragit åt SCB att producera statistiken.   

 

0.5 Syfte och historik  

Undersökningen genomfördes för första gången 1995 och genomförs på nytt 
1997 inom ramen för strukturundersökningen i jordbruket (se 
produktbeskrivning för lantbrukets företagsregister). Tidigare genomfördes 
sysselsättningsundersökningar med en annan uppläggning. Det viktigaste syftet 
med den nya undersökningen är att tillgodose EUs krav på uppgifter om 
sysselsättningen i jordbruket inom ramen för gällande EU-bestämmelser.   

 

0.6 Användare och användningsområden  

SCB/ LES: Rapportering till Eurostat enligt bindande bestämmelser för 
strukturundersökningen. Se vidare produktbeskrivningen för lantbruksregistret. 
Resultaten används också för viss analysverksamhet. 
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SJV: Viss analysverksamhet. 

 

 

0.7 Uppgiftsskyldighet  

Skyldighet att lämna uppgifter till lantbruksregistret gäller enligt lagen om 
uppgiftsskyldighet på jordbrukets område SFS 1992:888, förordning SFS 
1992:1032 och SCBs föreskrifter SCB-FS 1997:7. 

 

0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter  

Uppgifterna är skyddade enligt 9 kap 4§ sekretesslagen (SFS 1980:100, omtryckt 
1982:1106). Denna paragraf ger skydd för uppgifterna i den statistiska 
användningen. Uppgifterna får också användas i viss administrativ verksamhet 
vid SCB, länsstyrelsernas lantbruksenheter (motsv.) och på Jordbruksverket. I 
sådan användning finns sekretesskydd enligt andra bestämmelser i 8 kap 
sekretesslagen.  

Gallringsföreskrifterna innebär att blanketterna makuleras efter 10 år med 
undantag för de år då s.k. lantbruksräkning genomförs (då även uppgifter om 
skogsbruksföretagen insamlas). 

 

0.9 EU-reglering   

Bestämmelser på strukturstatistikens område finns i Regulation 88/571/EEG. 

Definitioner av variabler och förteckning av jordbruksprodukter som skall 
användas vid undersökningarna av företagsstruktur i jordbruket finns i EEG 
89/651-653. 

Regler för EUs typklassificeringssystem har fastställts genom Kommissionens 
beslut 78/463/EEG, senare ändrat 85/377/EEG samt 94/376/EEG. 

 

 

1 Innehåll 

1.1 Statistiska storheter  

Objekt och population  

Uppgiftsinsamlingen 1997 ingår i lantbruksregistret. Beträffande definitioner 
m.m. hänvisas till produktbeskrivningen för lantbruksregistret. 

 
Variabler  

-företagare (företagare 1 enligt SCBs definition) och ev. make/maka/sambo till 
denne: kön, ålder, arbetstid/år i jordbruksarbete, ev. bi-eller huvudsyssla utanför 
jordbruket 
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-uppgift om företagets driftsledare (företagare 1, dennes maka/make/sambo eller 
annan person): kön, familjetillhörighet, ålder, arbetstid/år i jordbruksarbete 

-uppgift om andra familjemedlemmars sysselsättning (stadigvarande eller 
tillfälligt) i jordbruksarbete: kön, arbetstid /år i jordbruksarbete 

-uppgift om andra stadigvarande sysselsatta än ovan angivna: kön, arbetstid/år 

-uppgift om tillfälligt sysselsatta (ej tillhörande familjen): antal arbetsdagar /år 

 

 
Statistiska mått   

-Antal sysselsatta för olika kategorier  

-Sysselsättningens omfattning för olika kategorier 

-För uppskattning av AWU (Annual Work Units) 

 
Redovisningsgrupper  

Efter bl.a. geografiska områden (8 riksområden samt län, NUTS II och III) 

 

1.2 Jämförbarhet med annan statistik  

Motsvarande statistik har endats tagits fram avseende 1995 varför det inte finns 
några jämförbara tidsserier längre bakåt i tiden.  

 

2 Tid 

2.1 Referenstid  

12- månadersperioden som föregår uppgiftstidpunkten till LBR i juni 1997.  

 

2.2  Framställningstid  

Definitiv statistik publiceras ca 10 månader efter uppgiftstidpunkten för LBR. 

 

2.3  Punktlighet 

Rapportering skall ske till Eurostat senast den sista juli året efter 
undersökningsåret.  

 

2.4  Frekvens  

Vart annat år. 
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2.5 Jämförbarhet över tiden  

Motsvarande statistik finns för 1995. 

 

3 Uppläggning och tillförlitlighet 

3.1 Tillförlitlighet totalt  

Insamling av uppgifter görs inom ramen för LBR. Bortfallsuppföljning sker till 
ett urval. Någon tillförlitlighetsbedömning har inte gjorts. 

 

3.2 Osäkerhetskällor  

Täckning  

Undersökningen för 1997 torde ge hög täckning.  

 
Urval  

Undersökningen avser ett urval om ca 32 000 företag.  

 
Uppgiftsinsamling/Mätning  

Uppgifter insamlas via postenkät med bortfallsuppföljning.   

 
Bortfall  

Något bortfall finns inte i det urval som bearbetas. 

 
Bearbetning  

Samma metoder har i princip tillämpats som i lantbruksregistret i övrigt.  

 
Modellantaganden  

 

 

3.3 Redovisning av osäkerhetsmått  

Medelfelsredovisning lämnas. 

 

4 Tillgänglighet 

4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och 
databaser)  

Resultaten publiceras i ett särskilt SM. 

 



 

 

JO0401_BS_1997 

 

4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter  

LBR betraktas som ett personregister med sekretesskydd för enskilda uppgifter i 
den statistiska användningen. 

 

4.3 Presentation  

Publiceringen sker huvudsakligen som SM.  

 

4.4  Dokumentation  

Någon särskild dokumentation har inte utarbetats. 

 

4.5 Övriga upplysningar  

- 

 

 


	0 Administrativa uppgifter om produkten
	0.1 Benämning
	0.2 Statistikområde
	0.3 Ansvarig myndighet, person etc.
	0.4 Kostnad
	0.5 Syfte och historik
	0.6 Användare och användningsområden
	0.7 Uppgiftsskyldighet
	0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter
	0.9 EU-reglering

	1 Innehåll
	1.1 Statistiska storheter
	Objekt och population
	Variabler
	Statistiska mått
	Redovisningsgrupper

	1.2 Jämförbarhet med annan statistik

	2 Tid
	2.1 Referenstid
	2.2  Framställningstid
	2.3  Punktlighet
	2.4  Frekvens
	2.5 Jämförbarhet över tiden

	3 Uppläggning och tillförlitlighet
	3.1 Tillförlitlighet totalt
	3.2 Osäkerhetskällor
	Täckning
	Urval
	Uppgiftsinsamling/Mätning
	Bortfall
	Bearbetning
	Modellantaganden

	3.3 Redovisning av osäkerhetsmått

	4 Tillgänglighet
	4.1 Statistik: publicering och spridning (inkl. elektroniska medier och databaser)
	4.2 Primärmaterial/Mikrodata: lagring och åtkomstmöjligheter
	4.3 Presentation
	4.4  Dokumentation
	4.5 Övriga upplysningar


