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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Jord- och skogsbruk, fiske
A.2 Statistikområde
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen
Adress: 551 83 Jönköping
Kontaktperson: Magnus Fridh (Karl Gustafsson Tjänstledig t.o.m. 030401)
Telefon: 036-155715 (036-15 56 13)
Telefax: 036-16 61 70
E-post: magnus.fridh@svo.se (karl.gustafsson@svo.se)
A.5 Producent
Myndighet/organisation: SCB
Adress: M/LE, 701 89 Örebro
Kontaktperson: Margareta Bratt
Telefon: 019-17 67 27
Telefax: 019-17 69 96
E-post: margareta.bratt@scb.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 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).

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
Undersökningen har till syfte att belysa omfattning och inriktning av den
verksamhet som bedrives av skogsentreprenörer utanför det storskaliga
skogsbruket. Undersökningen genomfördes första gången avseende 1991, då
som provundersökning.
A.11 Statistikanvändning
Skogsbruket, myndigheter, forskare, utredare m.fl.
A.12 Uppläggning och genomförande
Undersökningen vänder sig till företag som bedriver skogsarbete i annans skog,
med undantag för de företag som tillhör det storskaliga skogsbruket. Den
genomförs som en årlig enkätundersökning med telefonuppföljning.
Urvalsramen utgörs av företag som i Centrala företags- och arbetsställeregistret
(CFAR) har näringsgrenskod för skogstjänster. Exempel på primäruppgifter är
antal personer och antal arbetstimmar i olika slag av skogsarbete på annan mark,
samt uppdragsgivare och maskininnehav.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av sysselsättningen hos
skogsentreprenörer. Tillsammans med motsvarande undersökning för det
småskaliga- och storskaliga skogsbruket täcker dessa hela skogsbruket.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antal anställda och antal arbetade timmar i skogsarbete. Skogsentreprenörernas
uppdragsgivare och maskininnehav.
1.1.1 Objekt och population
Skogsentreprenörerna omfattar företag som bedriver skogsarbete i annans skog
och som inte tillhör det storskaliga skogsbruket. Företaget finns med i Centrala
företags- och arbetställeregistret (CFAR) och har näringsgrenskod för skogstjänster. Dessa koder är enligt Standarden för svensk näringsindelning 1992
(SNI92): SNI 02.012 Skogsvårdstjänster och SNI 02.013 Avverkningstjänster,
egna rotposter.
Företaget skall ha en omsättning på minst 200 000 kr

1.1.2 Variabler
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Förekomst av skogsentreprenadverksamhet under året
AT-förare eller ej
Antal uppdragsgivare under året
Procentuell fördelning av entreprenadverksamheten på olika typer av
uppdragsgivare
Antal skogsmaskiner av olika slag
Antal timmar körtid efter olika typer av skogsarbeten
A. Huggningsarbete
B. Terrängtransport
C. Flisskörd
D. Skogsvård
E. Övrigt skogsarbete
Antal timmar övrig maskinaknuten tid efter olika typer av skogsarbeten (se
ovan)
Antal timmar annan tid i skogsarbete efter olika typer av skogsarbeten (se
ovan)
Totala antal timmar i skogsarbete efter olika typer av skogsarbeten (se ovan)
Antal personer, ägare och familjemedlemmar, efter antal årsarbetstimmar i
skogsarbete
A. 1-400 timmar
B. 401-800 timmar
C. 801-1200 timmar
D. 1201-1800 timmar
E. 1801-2400 timmar
F. Mer än 2400 timmar
G. Summa personer
Antal personer, anställda, efter antal årsarbetstimmar i skogsarbete (se ovan)
Totala antalet personer efter antal årsarbetstimmar i skogsarbete (se ovan)
Totala antalet kvinnor efter antal årsarbetstimmar i skogsarbete (se ovan)

1.1.3 Statistiska mått
Antal företag, summa antal maskiner, totalt antal arbetade timmar per
redovisningsgrupp.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Storleksgrupper efter antal anställda.
1.1.5 Referenstider
Kalenderåret 2001
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Begränsad tillförlitlighet, främst p.g.a. hög övertäckning, okänd undertäckning
och klara svårigheter för uppgiftslämnarna att förstå fomuläret.
2.2 Osäkerhetskällor

2.2.1 Urval
Urvalsramen bestod av ca 4500 företag, kodade som skogsentreprenörsföretag i
CFAR. Ett antal företag uteslöts från ramen vid en manuell bearbetning före
urvalsdragning. Det var främst företag som återfanns inom det storskaliga
skogsbruket.
Från urvalsramen lottades 1600 företag att ingå i undersökningen. Urvalet
stratifierades efter antal anställda, med högre urvalssannolikhet för större än för
mindre företag.
2.2.2 Ramtäckning
Övertäckning: 47%, Undertäckning: ej känd
Fortsatt arbete med att höja kvaliteten på näringsgrenskodningen bör på sikt
minska övertäckningen.
2.2.3 Mätning
Uppgifterna samlas in som postenkät. För företag som inte besvarat enkäten
efter brevpåminnelse sker telefonuppföljning.
Frågorna i enkäten kan i vissa fall vara svåra att besvara för företagen.
2.2.4 Svarsbortfall
Svarsbortfallet var 36 %.
Kvoten mellan urvalsramens totala antal företag i ett stratum och motsvarande
antal bearbetade företag har använts som uppräkningsfaktor.
Uppräkningsförfarandet innebär att korrigering görs för objektsbortfallet med
hjälp av medeltalen för de bearbetade företagen inom stratum.
2.2.5 Bearbetning
De insamlade primäruppgifterna har granskats dels enskilt och dels hopslagna
till större enheter. Vid oklarheter togs kontakt med uppgiftslämnaren.
2.2.6 Modellantaganden
Inga utöver redan nämnda.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Skattningen av antalet arbetade timmar redovisas med ett enkelt medelfel för
hela riket på 4%. Resultatet redovisas inte uppdelat på län eftersom medelfelen
då skulle bli alltför stora.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årlig
3.2 Framställningstid
Fem månader
3.3 Punktlighet
Fanns inte med i publiceringsplanen för i år vilket var ett misstag.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
God. Undersökningen genomfördes första gången avseende år 1991, och då som
en provundersökning med ett urval på 800 företag. Fr.o.m. 1992 har undersökningen ett urval på 1600 företag.

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 inom det storskaliga- och småskaliga
skogsbruket. Tillsammans ger dessa undersökningar en god bild av den totala
sysselsättningen i skogsbruket.
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.
Ett årsabonnemang på SSI kostar 400 kr/år för papperskopior och 200 kr/år för
prenumeration med e-post. Skogsstatistisk årsbok kostar 300 kr. Alla priser
inklusive moms.
SKÅ beställs från Skogsstyrelsens förlag:
Förlaget
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Tel.: 036 - 15 55 92
Fax:036 - 19 06 22
E-post: sksforlag.order@svo.se
eller via www.svo.se/forlag
SSI beställs från:
Skogsstyrelsen
Analysenheten
551 83 Jönköping
Tel.: 036 – 15 57 25
Fax: 036 – 16 61 70
E-post: ulla.lindgren@svo.se
SSI och SKÅ läggs också ut i sin helhet på webben, på sidan:
www.svo.se/statistik
OBS! SSI utgår som prenumeration 2003. Finns kvar på www.svo.se/statistik
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
Skogsstyrelsen, 1993, Förbättrad sysselsättningsstatistik i skogsbruket. Rapport
nr 9.
SCB, Skogsentreprenörer 1992 - rapport från provundersökning 2, Margareta
Bratt PM A/LA 1993:8
5.4 Tillgång till primärmaterial
Lämnade uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen, vilket ger små möjligheter
att få tillgång till primärdata.
5.5 Upplysningstjänster

Kontakta: Magnus Fridh på Skogsstyrelsens Analysenhet.
Telefon: 036-15 57 15
Fax: 036-16 61 70
E-post: magnus.fridh@svo.se

