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I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-
ningen 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: Jord- och skogsbruk, fiske 
 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Sysselsättning i skogsbruket 
 

A.3 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:  Skogsstyrelsen  
Postadress: 551 83  JÖNKÖPING  
Besöksadress:  Vallgatan 10  
Kontaktperson:  Magnus Fridh  
Telefon:  036-35 93 71  
Telefax:  036-16 61 70  
E-post:  ulrika.wahlstrom@skogsstyrelsen.se  
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A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Skogsstyrelsen  
Postadress:  551 83  JÖNKÖPING  
Besöksadress: Vallgatan 10  
Kontaktperson:  Anders Grönvall  
Telefon:  036-35 93 75  
Telefax 036-16 61 70  
E-post:  anders.gronvall@skogsstyrelsen.se  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 

A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller 
sekretess enligt 24 kap. 8 § sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad 
behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). 
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehand-
ling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Enkäter lagras i 5 år. Identifierat ADB-material lagras i 10 år. 

A.9 EU-reglering 

Saknas 

A.10 Syfte och historik 

Syftet med undersökningen är att följa utvecklingen av sysselsättningen inom det 
storskaliga skogsbruket.  
Undersökningen genomfördes som en års och kvartalsundersökning från 1972 
t.o.m. utgången av 1996. Från och med 1997 har kvartalsundersökningen utbytts 
mot en halvårsundersökning. Från och med 2002 görs endast en årlig 
undersökning. 

A.11 Statistikanvändning 

Arbetsmarknadsmyndigheter, löntagarorganisationer,forskare, utredare m.fl. 

A.12 Uppläggning och genomförande 

Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och vänder sig till alla 
skogsföretag inom det storskaliga skogsbruket (för definition se punkt 1.1.1 
under Kvalitetsdeklaration). Totalt rör det sig om ca 150 företag. Undersökning-
en genomfördes under 2010 och avsåg kalenderåret 2009. Exempel på primär-
uppgifter är: Antal fast- och tillfälligt anställda fördelat på kvinnor och män. 
Totalt antal timmar i skogsarbete per län. 
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A.13 Internationell rapportering 

 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av sysselsättningen i skogsarbete 
för det storskaliga skogsbruket. Tillsammans med motsvarande undersökning för 
det småskaliga skogsbruket och skogsentreprenörer täcker dessa hela skogsbru-
ket. 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Antal anställda och antal arbetade timmar i skogsarbete. 

1.1.1 Objekt och population 

Till företag med storskaligt skogsbruk räknas skogsföretag som i stort sett 
uppfyller minst ett av följande kriterier 
- innehav av minst 5000 ha skogsmark 
- minst 10 anställda i skogsarbete 

1.1.2 Variabler 

Antal män, fast anställda efter antal arbetade timmar under året 
1.  högst 400 timmar 
2.  401-800 timmar 
3.  801-1200 timmar 
4.  1201-1800 timmar 
5.  mer än 1800 timmar  
 
− Antal kvinnor, fast anställda efter antal arbetade timmar under året 

(timklasser som ovan) 
− Antal män, tillfälligt anställda efter antal arbetade timmar under året 

(timklasser som ovan) 
− Antal kvinnor, tillfälligt anställda efter antal arbetade timmar under året 

(timklasser som ovan) 
− Totala antalet män, fast anställda i skogsarbete, under året  
− Totala antalet kvinnor, fast anställda i skogsarbete, under året  
− Totala antalet män, tillfälligt anställda i skogsarbete, under året 
− Totala antalet kvinnor, tillfälligt anställda i skogsarbete, under året 
− Totala antalet timmar i skogsarbete 
− Totala antalet timmar i skogsarbete i län 01, 03-25 
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1.1.3 Statistiska mått 

Summa sysselsatta totalt under året och summa arbetstimmar. 
 

1.1.4 Redovisningsgrupper 

Län, landsdelar, antal fast eller tillfälligt anställda, fördelning på män och 
kvinnor, antal årsarbetstimmar. 
 

1.1.5 Referenstider 

Helåret 2009 
 

1.2. Fullständighet 

 

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Undersökningen har hög tillförlitlighet eftersom enkäten är relativt enkel att 
besvara för företagen. 

2.2 Osäkerhetskällor 

 

2.2.1 Urval 

Totalundersökning 

2.2.2 Ramtäckning 

Ramtäckningen får betraktas som god.  
Urvalsramen är densamma som för Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk. 
Företag som inte klassas som storskaligt skogsbruk, klassas som småskaligt, och 
ingår i urvalsramen för undersökningen Åtgärds-och sysselsättningsstatistik i 
småskaligt skogsbruk. 

2.2.3 Mätning 

Uppgifterna samlas in som postenkät. För företag som inte besvarat enkäten 
efter brevpåminnelse sker telefonuppföljning. 
Undersökningen avser sysselsättning i skogsarbete vilket innebär att arbete 
utfört av skogstjänstemän inte ska redovisas. Det finns en viss risk att något eller 
några företag feltolkar instruktionerna och även redovisar arbete utfört av 
skogstjänstemän. 

2.2.4 Svarsbortfall 

Något eller några företag vill inte svara på enkäten. För dessa företag skattas 
storleken på bortfallet med hjälp av tidigare kända data om företagen. Resultatre-
dovisningarna kompenseras inte för bortfallen utan redovisas som fotnot. Antalet 
företagsbortfall är 0–5% och bortfallets relativa betydelse är liten. 
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2.2.5 Bearbetning 

De insamlade primäruppgifterna har granskats dels enskilt och dels hopslagna 
till större enheter. Vid oklarheter togs kontakt med uppgiftslämnaren. Det kan 
inte uteslutas att granskning och därpå följande bearbetning kan ha lett till fel i 
statistiken. Felkällan kan dock antas ha gett ett förhållandevis litet bidrag till den 
totala osäkerheten. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga utöver redan nämnda. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Inga osäkerhetsmått eftersom det rör sig om en totalundersökning. 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

1 gång per år. 

3.2 Framställningstid 

Ca. 3 månader 

3.3 Punktlighet 

Statistiken publicerades i september, ett par veckor efter urspunglig 
publiceringsplan. 

B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

För årsstatistiken har uppgiftsinsamlingen varit oförändrad t.o.m. uppgiftsåret 
1992. För uppgiftsåret 1993 har antalet inhämtade uppgifter per företag 
reducerats. Den tidigare uppdelningen på kvartal och befattningsgrupp har helt 
utgått. 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

Viss jämförelse kan göras mot Arbetskraftsundersökningen. 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Sysselsättningsuppgifterna kan jämföras med motsvarande uppgifter i annan 
skogsstatistik som sysselsättningen i det småskaliga skogsbruket och 
skogsentreprenörsundersökningen. Tillsammans ger dessa undersökningar en god 
bild av sysselsättningen i skogsbruket. 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 

Statistiken publiceras av Skogsstyrelsen i Skoglig Statistik Information (SSI), 
samt i nästa publicerade Skogsstatistisk Årsbok (SKÅ). Båda ingår i serien SOS. 
Skogsstatistisk årsbok kostar 255 kr, inklusive moms.  
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SKÅ beställs från Skogsstyrelsens förlag: 
Bokhandeln 
Skogsstyrelsen 
551 83 Jönköping 
Tel.: 036 – 35 93 40 
Fax:036 - 19 06 22 
E-post: 
eller via 

bokhandeln@skogsstyrelsen.se 

 
http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/default.aspx?id=37293 

SSI och SKÅ läggs också ut i sin helhet på webben, på sidan: 
http://www.skogsstyrelsen.se/statistik 

5.2 Presentation 

 

5.3 Dokumentation 

Skogsstyrelsen, 1993, Förbättrad sysselsättningsstatistik i skogsbruket. Rapport 
nr 9. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Lämnade uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen, vilket ger små möjligheter 
att få tillgång till primärdata. 

5.5 Upplysningstjänster 

Kontakta Anders Grönvall på Skogsstyrelsens Analysenhet. 
Telefon:  036-35 93 75 
Fax:  036-16 61 70 
E-post: anders.gronvall@skogsstyrelsen.se 
 

http://www.svo.se/fakta/stat/default.htm�
mailto:anders.gronvall@skogsstyrelsen.se�
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