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1 Statistikens sammanhang 

Jordbruksverket ansvarar för den officiella statistiken inom jord-
bruksområdet samt inom vattenbruk. Undersökningen Vattenbruk 
tillhör ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske och utförs av Statistiska 
centralbyrån (SCB) på uppdrag av Jordbruksverket. Det är en årlig 
undersökning som vänder sig till samtliga företag i Sverige som be-
driver kommersiell odling av fisk, kräftor, musslor, ostron eller alger. 
Statistiken baseras på en enkätundersökning som skickats ut under 
våren 2020 och belyser huvudsakligen vattenbrukets produktion, för-
säljningsvärde och sysselsättning.  

I detta dokument beskrivs upplägg och genomförande av den under-
sökning som resulterar i statistik om vattenbrukets produktion. Läs 
mer om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen som finns tillgäng-
lig på www.jordbruksverket.se/statistik och www.scb.se/JO1201 . 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 

De statistiska målstorheter (de storheter som statistikvärden tas fram 
för) som primärt skattas är: 

- Antal aktiva odlingar 
- Produktion i hel färskvikt av matfisk, matkräftor och blötdjur 

samt sättfisk och sättkräftor (ton) 
- Försäljningsvärde (mnkr)  
- Odlingstekniker  
- Sysselsättning  

Målstorheterna är färre än intressestorheterna (de storheter använ-
darna önskar statistik om), eftersom det finns önskemål från använ-
dare som bedöms inte kunna uppfyllas och eftersom alla statistikvär-
den inte kan redovisas med tanke på statistiksekretessen.  

2.2 Ramförfarande 

Ramen skapas utifrån Jordbruksverkets centrala vattenbruksregister 
(CVR). 

CVR är Jordbruksverkets register över fiskodlingar i Sverige med 
länsstyrelsernas tillstånd att bedriva vattenbruk. För 2019 års under-
sökning utgörs rampopulationen av 204 företag. 

Undersökningens målobjekt och observationsobjekt sammanfaller 
och består av de företag som enligt CVR bedriver fiskodling. Obser-
vationsobjekt och uppgiftskällor/uppgiftslämnare sammanfaller och 
utgörs av företagen själva. 

Kontaktvägen till uppgiftskällorna är via postala brev till den adress 
som finns i CVR. 

http://www.jordbruksverket.se/statistik
http://www.scb.se/JO1201
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En stor del av rampopulationen utgör övertäckning. Detta beror dels 
på brister i det register som används, men även att registret innefattar 
företag som bedriver odling för egen konsumtion vilka inte ingår i 
målpopulationen. För 2019 har 118 företag bedömts utgöra känd 
övertäckning (67 inkomna och 51 antagna utifrån hjälpinformation). 
Målpopulationen bedömdes därmed omfatta 86 företag. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

Inget urval och ingen uteslutning förekommer. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamling 

Direktinsamling tillämpas i denna undersökning. Ingen alternativ da-
takälla finns. I CVR finns det i och för sig uppgifter om vad företagen 
har tillstånd att odla och vilka odlingstekniker som förekommer. 
Dessa uppgifter används som stöd vid imputeringar och vid mikro-
granskning, men kan inte ersätta direktinsamling. 

Undersökningen görs årligen. Den första kontakten med uppgifts-
lämnarna är genom utsändning av ett missiv (följebrev). Brevet inne-
håller inloggningsuppgifter till undersökningens frågeformulär på 
SCB:s webbplats och skickas ut via postala brev under feburari året 
efter aktuellt referensår.  

Uppgiftslämnarna besvarar undersökningen genom ett webbformu-
lär i SCB:s elektroniska insamlingsverktyg (SIV). Det går också att be-
svara frågeformuläret via telefon. Ej svarande påminns via ett påmin-
nelsebrev som skickas ut ca 1 månad efter första missivet. Vid ett se-
nare tillfälle görs påminnelser via e-post och telefon.  

Precis som föregående år samordnas insamlingen med frågor om vat-
tenbruksverksamhetens ekonomiska och sociala förhållanden (den så 
kallade Kostnadsenkäten), som tidigare skickats ut som en separat 
pappersblankett till samma företag. 

2.4.2 Mätning 

Som mätinstrument används ett frågeformulär som finns i SIV. Se bi-
laga för frågeformulär.  

I det elektroniska formuläret finns automatiska kontroller som signa-
lerar vid misstänkta fel. Tanken med dessa kontroller är att uppgifts-
lämnaren redan vid inlämningstillfället ska göras uppmärksam på 
om de rapporterade värdena avviker mycket i förhållande till tidigare 
års inrapporterade värden eller om värdet misstänks vara orimligt 
högt eller lågt.  
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Frågeformuläret innehåller bland annat frågor om produktion, pro-
duktionsbortfall, odlingstekniker och sysselsättning inom vatten-
bruksverksamheten. Frågeformuläret innehåller 24 huvudfrågor. 
Vilka frågor som behöver besvaras styrs med synlighetsvillkor och 
beror på vilket typ av verksamhet företaget bedriver. De allra flera 
behöver bara besvara en del av frågorna. Företag som inte var aktiva 
under kalenderåret 2019, det vill säga utgör övertäckning, behöver 
bara besvara frågeformulärets första fråga.  

Det går även att hitta information om observationsvariablerna i 
undersökningens kvalitetsdeklaration. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 

Om inga uppgifter erhålls från ett objekt betraktas detta som ett ob-
jektbortfall. Ej svarande påmindes ungefär en månad efter utskick av 
det första missivet. Vid ett senare tillfälle utfördes en andra påmin-
nelse via e-post och telefon. Företag med stor produktion prioritera-
des i påminnelsearbetet. 

Eftersom det är en frivillig undersökning görs påminnelser och åter-
kontakter med måtta. 

För 2019 års undersökning var det ovägda objektbortfallet 35 procent. 
Detta bortfall omfattar 31 procent av odlingarna. Att den andelen är 
lägre beror på att företag med flera odlingar prioriterats i påminnel-
searbetet. 

När det gäller effekten på statistiken ger det vägda bortfallet en bättre 
indikation än det ovägda. En storleksvägd bortfallsandel kan beräk-
nas med hjälp av storleken av produktionen (imputerad för bortfal-
let). Denna andel är 10 procent för matfisk och 51 procent för sättfisk.  

Bortfallet bedöms vara den osäkerhetskälla som har störst inverkan 
på statistikens kvalitet. Läs mer om bortfallet i undersökningens kva-
litetsdeklaration. 

2.5 Bearbetningar 

Det görs en del bearbetning av datamaterialet, främst imputeringar, 
granskning och editering (ändring, ”rättning”). Merparten av dessa 
bearbetningar bedöms leda till förbättringar av skattningarna. 
Granskning och skattningsförfarande beskrivs i 2.6 och 2.7. 

Objektbortfall imputeras med hjälp av föregående års uppgifter, upp-
gifter från CVR och uppgifter om omsättning från FDB. Exempel: om 
ett bortfallsföretag odlade 1 000 kg regnbåge föregående år och om-
sättningen har ökat med 20 procent så imputeras 1 000 × 1,20 =1 200 
kg regnbåge. Ingen hänsyn tas till om föregående års värde eller im-
puterat eller ej.  
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Partiellt bortfall imputeras i viss mån. Om ett företag inte angivit od-
lingsteknik så hämtas detta från CVR eller föregående år. Ett annat 
exempel är om ett företag angivit produktion för en art, men inte fak-
turerad försäljning. I sådana fall imputeras detta med hjälp av kilo-
priset för samma företag föregående år. Om denna uppgift saknas 
imputeras försäljningsvärdet med hjälp av genomsnittspriset per kilo 
innevarande år.   

2.6 Granskning 

Granskning av data sker i flera steg i undersökningen.  

2.6.1 Granskning under direktinsamlingen 

Under insamlingen görs uppgiftslämnargranskning genom inbyggda 
kontroller i webbformuläret som uppmärksammar uppgiftslämnaren 
på misstänkta fel i rapporteringen. En varning slår ut om ett värde är 
orimligt högt eller lågt, utifrån förutbestämda gränsvärden. 

2.6.2 Granskning av mikrodata och insamlade statistikvärden 

När blanketten är inkommen läses svaren från webbformulären in 
automatiskt i SCB:s databas. Sedan kontrolleras uppgifternas fullstän-
dighet och rimlighet. Jämförelse med tidigare års uppgifter görs, där 
företag med stor produktion granskas särskilt.  

2.6.3 Granskning av makrodata 

Efter avslutad insamling och tabellering granskas framtagna statistik-
värden mot föregående års värden. Om stora skillnader förekommer 
granskas mikrodata igen. Återkontakter med uppgiftslämnare tas 
endast i enstaka fall, eftersom undersökningen är frivillig.  

2.6.4 Granskning av redovisning 

Inför publicering granskas samtliga delar av materialet. En gransk-
ningsgrupp på Jordbruksverket granskar rapporten som produktan-
svarig på SCB tagit fram. Jordbruksverket ansvarar för att data och 
metadata ser riktiga ut efter laddning i sin externa statistikdatabas.   

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 

De olika målstorheterna i undersökningen skattas genom enkel sum-
mering av uppgiftslämnarnas inrapporterade uppgifter och impute-
rade uppgifter för bortfallsföretag.  

Bortfallskompensation görs med imputering genom att använda tidi-
gare års värde och uppgifter om årsomsättning. Produktionen av fisk 
antas minska/öka proportionellt mot den ekonomiska omsättningen. 
Om detta är ett tillförlitligt sätt att hantera bortfallet är svårt att av-
göra då företagen som ingår i undersökningen bedriver olikartad 
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verksamhet och vi misstänker att de ändrar sin produktion mellan 
åren.  

För matfisk redovisar uppgiftslämnarna produktionen i slaktad vikt, 
det vill säga vikten av den urtagna fisken med huvud, i kilogram. Re-
dovisning sker sedan i hel färskvikt genom att multiplicera skattad 
mängd matfisk i slaktad vikt med faktorn 1,18; detta utgör en modell-
beräkning. 

Den odlingstekniska informationen summeras som anläggningarnas 
totala antal av de olika odlingsteknikerna, samt den sammanlagda ut-
nyttjade volymen eller ytan för respektive odlingsteknik. Imputering 
används vid behov. 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 

Skattade målstorheter baseras genomgående på totalsummor. Impu-
terade värden används för både objektbortfall och partiellt bortfall. 

Exempel: Produktionen (i hel färskvikt) av regnbåge i havet 
(Tot_Mrblp_salt) skattas enligt nedan, där Mrblp_salti är produktionen 
av regnbåge hos företag i (imputerad för bortfallsobjekt): 

𝑇𝑜𝑡_𝑀𝑟𝑏𝑙𝑝_𝑠𝑎𝑙𝑡 = 1,18 ∗  ∑ 𝑀𝑟𝑏𝑙𝑝_𝑠𝑎𝑙𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 

Det görs inga skattningar av effekten av bortfallet, men indikatorer 
såsom ovägda och storleksvägda bortfallsandelar beräknas. Inga osä-
kerhetsintervall tas fram. 

2.7.4 Röjandekontroll 

En röjandekontroll görs före publicering av statistiken så att ingen en-
skilds uppgifter kan utläsas direkt eller indirekt utan dennes sam-
tycke. Tabellceller som kan leda till röjanderisk undertrycks vid pub-
licering, det vill säga ersätts med prickar (..). 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 

Frågeformuläret består av 24 huvudfrågor. Vilka frågor som behöver 
besvaras styrs med hjälp av synlighetsvillkor och beror på vilken typ 
av verksamhet företaget bedriver. För referensår 2019 var det ingen 
uppgiftslämnare som behövde besvara alla 24 frågor. 

Den totala produktionen av matfisk skattas till 9 602 ton, av vilka 979 
ton eller 10 procent har imputerats. När det gäller sättfisk skattas den 
totala produktionen till 919 ton, varav 470 ton eller 51 procent har im-
puterats. 
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Rampopulationen består av 204 företag. Det totala antalet företag som 
bedrev fiskodling under 2019 skattas till 86 stycken. Av dessa inkom 
56, medan 30 är imputerade. Sett till antalet aktiva odlingar så skattas 
dessa till 112, varav 35 stycken är imputerade. 

Övertäckningen antas utgöras av totalt 118 företag, varav 67 inkomna 
och 51 antagna utifrån hjälpinformation. Som hjälpinformation har 
främst uppgifter om årsomsättning från FDB använts.  

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 

Inga avvikelser har gjorts. 
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Följande frågor är för produktion i havet. Företag med produktion i 
sötvatten får samma frågor. 
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