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Undersökning om arbetskraften i det storskaliga skogsbruket
2016
Skogsstyrelsen är statistikansvarig myndighet för uppgifter om ”produktionen i
skogsbruket” och ”sysselsättningen i skogsbruket”. Undersökningen om arbetskraften i det storskaliga skogsbruket täcker tillsammans med två andra undersökningar in sysselsättningen i hela skogsbruket. De två andra undersökningarna är
riktade till s.k. skogliga entreprenörer respektive småskogsbruket. Statistiken har
till syfte att belysa arbetskraftens storlek, sammansättning samt förändringar i
arbetskraftsbehovet inom skogsbruket. Resultaten används främst av företag,
myndigheter, fackliga organisationer och inom forskningen.
Det är av stort värde för alla användare att statistiken är fullständig och aktuell.
Bortfall kan snedvrida beslutsfattares bild av verkligheten. Vi ber därför om er
medverkan så att företagets uppgifter når oss inom utsatt tid.
Undersökningen är frivillig och lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24
kap 8 § sekretesslagen (2009:400), vilket innebär att uppgift om enskilt företag
inte lämnas ut. Vid utformning av undersökningen har samråd skett med
Näringslivets Regelnämnd (NNR) enligt SFS 1982:668.
Undersökningen ingår i Sveriges Officiella Statistik och resultatet publiceras
tillsammans med arbetskraftsuppgifter från småskaligt skogsbruk och skogsentreprenörer på Skogsstyrelsens webbplats www.skogsstyrelsen.se den 3 juli.
Vi ber er att fylla i blanketten och återsända den i bifogat svarskuvert så snart
som möjligt. Det går också att fylla i blanketten på internet genom att gå in
på www.skogsstyrelsen.se/undersokningar och klicka på webbenkät under
Sysselsättning i det storskaliga skogsbruket (2016). Logga in genom att
använda användarkoden som finns längst ner på första sidan av blanketten.
Vill ni ha ytterligare information om undersökningen kan ni ringa till Skogsstyrelsen och tala med Cornelia Roberge, 090-15 83 03.
Tack på förhand för er medverkan!

Observera att ni kan fylla i blanketten på
webben. Gå till sidan
www.skogsstyrelsen.se/undersokningar.
Under Sysselsättning i det storskaliga
skogsbruket finns en länk till
webbenkäten. Användarkod finns längst
ner på blanketten

Med vänlig hälsning
Cornelia Roberge
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