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2012
JO0504
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen 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:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:

A.3

Jord- och skogsbruk, fiske (JO)

Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket

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:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Vallgatan 8
Peter Blombäck
036-35 93 76
036-16 61 70
peter.blomback@skogsstyrelsen.se
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Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
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Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Vallgatan 8
Tomas Eriksson
036-35 93 31
036-16 61 70
förnamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

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 personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
A.8

Gallringsföreskrifter

Uppgifter som härrör sig från enkätundersökningar gallras normalt efter 10 år.

A.9

EU-reglering

Saknas.
A.10

Syfte och historik

Undersökningens primära syfte är att mäta omfattningen av det skogsarbete som
bedrivs av skogsentreprenörer. Antal sysselsatta och antal arbetstimmar fördelat
på anställda och ägare samt män och kvinnor är centrala frågor i
undersökningen. Dessa frågor utgör tillsammans med resultat från enkäterna
”sysselsättning i det storskaliga skogsbruket” samt ”åtgärder och sysselsättning i
det småskaliga skogsbruket” underlag för den officiella statistiken inom
statistikområdet Sysselsättning i skogsbruket.
Undersökningen genomfördes första gången avseende 1991, då som en
provundersökning. Officiell statistik redovisas fr.o.m. 1993. Fram till år 2001
genomfördes undersökningen av Statistiska centralbyrån på uppdrag av
Skogsstyrelsen. Därefter har Skogsstyrelsen utfört undersökningen.

A.11

Statistikanvändning

Skogsbruket, myndigheter, forskare, utredare m.fl.
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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. Möjlighet att besvara enkäten på
webben finns för dem som så önskar. Urvalsramen utgörs av företag som enligt
SCB:s Företagsregister bedriver skogstjänster inom SNI02102 eller SNI 02200.
A.13

Internationell rapportering

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga planerade förändringar i kommande undersökningar.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av sysselsättningen hos
skogsentreprenörer. Tillsammans med motsvarande undersökning för det
småskaliga- och storskaliga skogsbruket täcker dessa tre undersökningar
sysselsättningen för hela skogsbruket.
B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Antal anställda och antal arbetade timmar i skogsarbete. Antal maskiner.
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 SCB:s
Företagsregister och har näringsgrenskod för skogstjänster. Dessa koder är enligt
Standarden för svensk näringsindelning (SNI2007): SNI 02102 Skogsskötsel
och SNI 02200 Drivning.
1.1.2







Variabler

Förekomst av skogsentreprenadverksamhet under året.
Förväntad förekomst av skogsentreprenadverksamhet kommande 5 år.
Antal personer som arbetade med skogsarbete på annans mark under året
fördelat på ägar, familjemedlemmar och anställda samt kön och antal timmar
(i intervallen 1-449, 450-899, 900-1349, 1350-1799, 1800-).
Totala antalet timmar fördelat på län.
Antal skogsmaskiner av olika slag.
Om utländska underentreprenörer anlitats och i så fall hur många timmar.

1.1.3

Statistiska mått
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Antal.
1.1.4

Redovisningsgrupper

Anställningsform, kön, landsdel och riket.
1.1.5

Referenstider

Kalenderåret 2012.
1.2.

Fullständighet

B.2

Tillförlitlighet

På grund av stort svarsbortfall och stor uppgiftslämnarbörda gjordes undersökningen om inför insamlingen avseende 2012. Den tidigare relativt besvärliga
frågan om körtider (arbetstimmar) för olika arbetssysslor ersattes av en fråga där
företagen svarade hur många timmar man arbetat fördelat på län. Förutom att
förenkla uppgiftslämnandet var avsikten med ändringen att kunna harmonisera
frågan med en motsvarande fråga i enkäten ”sysselsättning i det storskaliga
skogsbruket”.
Förändringen fick till följd att den genomsnittliga svarstiden sjönk från 45
minuter till 15 minuter. Svarsbortfallet minskade också, men endast med någon
enstaka procentenhet (från 50 till 48 procent).
2.1

Tillförlitlighet totalt

Undersökningens tillförlitlighet har ökat något i och med de förändringar som
infördes fr.o.m. 2012. Trots dessa har undersökningen en hög övertäckning, en
okänd undertäckning och ett stort svarsbortfall. Den totala tillförlitligheten
bedöms vara acceptabel.
2.2

Osäkerhetskällor

Statistiken bygger på en urvalsundersökning vilket betyder att det finns urvalsfel.
Vissa företag som blivit utvalda att svara på enkäten har inte svarat vilket ger
upphov till bortfallsfel. En relativt stor andel av respondenterna tillhör inte
undersökningspopulationen (övertäckning).

2.2.1

Urval

Urvalsramen bestod av ca 11 105 företag, kodade som skogsentreprenörsföretag
i SCB:s Företagsregister. Från denna ram uteslöts ett antal företag från ramen
baserat på att man vid tidigare års undersökningar svarat att man inte är
skogsentreprenörer och inte avser att vara detta. Även vissa företag som räknas
till storskogsbruket uteslöts. Den slutliga urvalsramen blev därför ca 9 171
företag.
Från urvalsramen lottades 2 200 företag att ingå i undersökningen. Urvalet
stratifierades efter antal anställda, med högre urvalssannolikhet för större än för
mindre företag.
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Ramtäckning

Övertäckning: ca 23%, 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 de företag som så önskar finns också
möjligheten att lämna svar via ett webbaserat frågeformulär. Det ursprungliga
utskicket följs upp med en påminnelseenkät till dem som inte svarat på
undersökningen under ordinarie svarstid. Påminnelse gick ut till 1 395 företag.
2.2.4

Svarsbortfall

Svarsbortfallet var ca 48 %.
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 tas 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 ca 4 %.
B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Årlig.
3.2

Framställningstid

Fyra månader.
3.3

Punktlighet

Publicerades den 3 juli 2013 enligt publiceringsplanen.
B.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 genomförts med varierad storlek på urvalet.
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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.
B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Statistiken publiceras på Skogsstyrelsens webbsida i form av en statistiknyhet
samt i Excel-filer. Statistiken publiceras också i nästa publicerade Skogsstatistisk Årsbok (SKÅ).
SKÅ kan beställas på följande sätt:
Via hemsidan: www.skogsstyrelsen.se/bocker
Tel: 036 - 35 93 40
Fax: 036 - 19 06 22
Exceltabeller samt SKÅ läggs också ut i sin helhet på webben, på sidan
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/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 Tomas Eriksson på Enheten för Policy och Analys på Skogsstyrelsen.
Telefon: 036-35 93 31
Fax: 036-16 61 70
E-post: förnamn.efternamn@skogsstyrelsen.se

