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Fördjupad dokumentation av statistiken
Sysselsättningsstatistik för det storskaliga
skogsbruket
2013
JO0501
Varje statistikprodukt inom den officiella statistiken ska åtföljas av en aktuell Beskrivning av statistiken. Dessa publiceras under rubriken statistik på
Skogsstyrelsens webbsida. Beskrivningarna ger en kortare sammanfattning
av respektive undersöknings syfte, användning, genomförande och kvalitet.
Denna Fördjupade dokumentation av statistiken ger en mer detaljerad information om undersökningarna för de som vill veta mer än vad som täcks
in i Beskrivning av statistiken. Den utgör också en del av den dokumentation som Skogsstyrelsen gör för att uppfylla riktlinjerna i Code of Practice,
en uppförandekod för europeisk statistik.
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Administrativa och legala uppgifter

1.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
1.2

Jord- och skogsbruk, fiske

Statistikområde

Statistikområde:
1.3
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Sysselsättning 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
http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp
1.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

1.5

Produktansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

1.6

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 8
Tomas Eriksson
036- 35 93 31
tomas.eriksson@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 8
Tomas Eriksson
036- 35 93 31
tomas.eriksson@skogsstyrelsen.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS
2001: 99). Föreskrift saknas.

1.7

Sekretess och regler för behandling av personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Gallringsföreskrifter

Det sker ingen gallring av primärdata. Det pågår emellertid en gallringsutredning vid Skogsstyrelsen som beräknas bli färdig under 2014.

1.9

EU-reglering

Nej.
1.10

Dokumentation

Detta dokument utgör den huvudsakliga dokumentationen. Utöver detta
finns en ”Beskrivning av statistiken” som är mer översiktlig och som följer
de krav på dokumentation som finns inom Sveriges officiella statistik. Frågor om undersökningen kan ställas till statistikproducenten enligt 1.5 ovan.
För internt bruk finns vanligen också arbetsbeskrivningar och annan relevant
dokumentation.
1.11

Spridningsform

Skogsstatistisk årsbok, Excelfiler. En pdf-version av årsboken samt Excelfiler återfinns på Skogsstyrelsens webbplats, www.skogsstyrelsen.se/statistik.
Vid tidpunkten för de aviserade publiceringarna enligt publiceringskalendern
för officiell statistik publiceras Excelfiler. En s.k. ”statistiknyhet” på Skogsstyrelsens webbplats kungör publiceringen och länkar till de tabeller som ingår i publiceringen. Ibland kompletteras också statistiknyheten med ett
pressmeddelande. Det finns möjlighet att prenumerera på ”statistiknyheterna” via e-post genom att kontakta surendra.joshi@skogsstyrelsen.se. När
de olika publiceringstillfällena infaller framgår av 1) Publiceringsplanen för
officiell statistik på SCB:s webbplats 2) Skogsstyrelsens publiceringskalender för officiell och annan statistik. Publicering sker vanligen på förmiddagar.
1.12

Frekvens

Årlig.

2

Syfte, användare och användarbehov

Undersökningens syfte är att mäta omfattningen av det skogsarbete som bedrivs av företag inom det så kallade storskaliga skogsbruket. Tillsammans
med resultat från statistikprodukterna JO0504 Skogsentreprenörer och
JO0304 Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk utgör
undersökningen den officiella statistiken inom ämnesområdet sysselsättning
i skogsbruket.

Enheten för policy och analys
Tomas Eriksson

2.1

JO0501_fördjupad dokumentation_2013
2014-07-03

JO0501
5(14)

Syfte och historik

Syftet med undersökningen är att mäta omfattning och utveckling av det
skogsarbete som bedrivs av företag inom det storskaligt skogsbruk. Redovisning av antal sysselsatta och antal arbetstimmar sker med fördelning på anställda och ägare, män och kvinnor samt geografiskt område.
Undersökningen genomfördes som en års- och kvartalsundersökning från
1972 t.o.m. utgången av 1996. Från och med 1997 ersattes kvartalsundersökningen med en halvårsundersökning. Från och med 2002 är undersökningen
årlig.
2.2

Statistikanvändning

Statistiken har flera tillämpningar. Den används bl.a. för att mäta produktiviteten inom skogsbruket. Produktivitet mäts ofta som produktion per arbetad
timme.
Statistiken används också för att följa utveckling och omfattning av sysselsättning och arbetstimmar inom det storskaliga skogsbruket jämfört med
andra delar av skogsbruket.
Uppgifterna används också för utredning eller andra ändamål inom skogsbruket, på myndigheter, av forskare etc. Den kan också sägas komplettera
SCB:s Arbetskraftsundersökning som är av mer övergripande karaktär.
2.2

Internationell rapportering

Det sker ingen internationell rapportering av uppgifterna.
2.3

Uppföljning av användarnöjdheten

Undersökningen tas regelbundet upp på Skogsstyrelsens användarråd för
skoglig statistik. I övrigt dokumenteras användarsynpunkter av produktansvarig som också gör bedömningar från fall till fall om synpunkter kan/ska
beaktas. Synpunkter dokumenteras enligt en speciell Rutin för hantering av
synpunkter på statistiken.
Produkten och dess innehåll tas regelbundet upp på Skogsstyrelsens användarråd. Länk Minnesanteckningar från Skogsstyrelsens användarråd för
skoglig statistik: http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Om-oss/Varverksamhet/Radgivande-grupper/Anvandarrad-skoglig-statistik/Dokumentation1/.
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Uppgiftsinsamling

Insamling av uppgifter om sysselsättning i det storskaliga skogsbruket sker
genom en enkätundersökning till samtliga företag inom det storskaliga
skogsbruket.
3.1

Uppläggning och genomförande

Vilka enheter som ska ingå i undersökningen, den s.k. undersökningspopulationen ett visst år, bygger på ett register över företag inom det storskaliga
skogsbruket som registerförs inom Skogsstyrelsens statistikfunktion. Definitionen för att tillhöra det storskaliga skogsbruket är att företaget ska äga
minst 5 000 hektar produktiv skogsmark och/eller att det ska ha minst 10
personer anställda i skogsarbete. Registret uppdateras årligen i samband med
att populationerna små- och storskaligt skogsbruk uppdateras inför respektive årliga enkätundersökningar avseende åtgärder och sysselsättning i
skogsbruket.
Enkäter samt missiv skickas normalt ut i mars. Publicering av statistiken
sker första veckan i juli. Enkäten kan besvaras på två sätt. Antingen genom
att fylla i enkäten och sända tillbaks den till Skogsstyrelsen i bifogat svarskuvert. Eller så kan respondenten välja att besvara enkäten via ett speciellt
webbformulär.
Undersökningen sköts och administreras helt inom statistikfunktionen på
Skogsstyrelsen.
3.2

Population och ram

Målpopulationen utgörs av alla företag tillhörande det s.k. storskaliga skogsbruket. Totalt rör det sig om ca 70 företag.

3.3

Urvalsförfarande

Eftersom det är en totalundersökning sker inget urval.
3.4

Mätinstrument

Undersökningsresultaten grundar sig på den postenkät eller det webbformulär som uppgiftslämnaren fyller i. Postsvar registreras manuellt med hjälp av
webbformuläret Survey Generator. Uppdaterade versioner av frågeformuläret finns på Skogsstyrelsens webbplats http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Statistik/Om-statistiken/Skogsstyrelsens-undersokningar/.
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Missivbrev och blankett som skickades ut avseende 2013 redovisas på följande sidor:

8(14)

-

Datum

Diarienr

2014-02-27

2013/2813

Enheten för Policy och Analys
Tomas Eriksson
551 83 Jönköping
tomas.eriksson@skogsstyrelsen.se
Tfn 036-35 93 31
Fax 036-16 61 70

Undersökning om arbetskraften i det storskaliga skogsbruket 2013
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 i juli samt senare i Skogsstatistisk årsbok.
Vi ber Er att fylla i blanketten och återsända den i bifogade svarskuvert senast den 29 mars
2013. 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 (2013). 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 Tomas Eriksson, 036-35 93 31.
Tack på förhand för Er medverkan!
Med vänlig hälsning

Tomas Eriksson

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
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Datum

Diarienr

2014-02-26

2013/2813

IDnr

Enheten för Policy och analys
Tomas Eriksson
551 83 Jönköping
tomas.eriksson@skogsstyrelsen.se
Tfn. 036-35 93 31
Fax 036-16 61 70

Arbetskraftsuppgift 2013 – Det storskaliga skogsbruket
Företagets kontaktperson

Enligt vårt register

Telefon

Ange ev. ändring

Särskilda upplysningar

1. Antal sysselsatta i skogsarbete i företagets regi under 2013
Med skogsarbete i företagets regi avses arbete som utförts av personal där företaget är att anse som ansvarig arbetsgivare. Arbete
som utförts av anställda med lönebidrag och övriga arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska medräknas. Arbete som
utförs av entreprenör ska ej medräknas utan redovisas av entreprenören.
Personer under 16 år ska inte medräknas.
Till skogsarbete räknas drivningsarbete, skogsvårdsarbete samt övrigt skogsarbete såsom virkesmätning, utsyning, stämpling, taxering och skogsvägsarbete.
Arbetsledning, administration och annat arbete utfört av tjänstemän medräknas ej.
Har ert företag utfört skogsarbete under
2013 i egen regi (ej entreprenörer)?

Ja
Nej

Om NEJ på frågan ovan: Sänd in blanketten utan att fylla i resten. Tack för er medverkan!
Antal tillsvidareanställda (kontinuerligt fast anställda)
Antal timmar

Män

Kvinnor

Antal tillfälligt anställda (anställda
för viss tid eller visst arbete)
Män

Kvinnor

1-449
450-899
900-1349
1350-1799
1800Totalt antal personer

Fyll gärna i uppgifterna på internet
www.skoksstyrelsen.se/undersokningar

Användarkod internet:

2. Länsvis verksamhet i företagets regi under 2013 (antal arbetstimmar)
I antalet arbetstimmar ska även arbete som utförts av tillfälligt anställda medräknas.
Personer under 16 år ska inte medräknas, ej heller arbete utfört av tjänstemän.
LÄN

01

Stockholms

03

Uppsala

04

Södermanlands

05

Östergötlands

06

Jönköpings

07

Kronobergs

08

Kalmar

09

Gotlands

10

Blekinge

12

Skåne

13

Hallands

14

Västra Götalands

17

Värmlands

18

Örebro

19

Västmanlands

20

Dalarnas

21

Gävleborgs

22

Västernorrlands

23

Jämtlands

24

Västerbottens

25

Norrbottens

Totalt

2
Antal arbetstimmar i skogsarbete under 2013

3. Anlitade ert företag utländska skogsentreprenörer (ej registrerade i
Sverige) under 2013?

Nej
Ja
Om ja, hur många arbetstimmar rörde det sig om?
__________________ timmar
OBS, Här avses arbetstimmar som inte ingår i de timmar som redovisats i
fråga 4. För svenska entreprenörer frågar vi om arbetstimmar i en speciell enkät, så de ska inte redovisas här.

Total tidsåtgång för att fylla i blanketten

__________________

(ta fram uppgifterna, läsa instruktionerna och svara på frågorna)

Tack för er medverkan!
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Insamlingsförfarande

Enkäter samt missiv skickas normalt ut per post i månadsskiftet februari/mars.
En påminnelse går ut i april och registreringen av inkomna enkäter avbryts i månadsskiftet maj/juni. Publicering av statistiken sker första veckan i juli.
Enkäten kan besvaras på två sätt: 1) Genom att fylla i enkäten och sända tillbaks
den till Skogsstyrelsen i bifogat svarskuvert. 2) Besvara enkäten via ett speciellt
webbformulär. För det ändamålet bifogas en speciell inloggningskod i blanketten. Respondenterna väljer själva vilket svarssätt de föredrar.
Antal svarande per svarsform är:
Svarasform
Pappersenkät
Webbformulät

Antal inkomna svar
43
12

Andel
78 %
22 %

Undersökningen sköts och administreras helt inom statistikfunktionen på Skogsstyrelsen.
Uppgifterna registreras, granskas och rättas. Bearbetningar och skattningar utförs
manuellt i programvaran Excel. Vid behov kompletteras uppgifterna genom återkontakt med uppgiftslämnarna. Kontroller på makronivå genomförs mot slutet av
varje undersökningsomgång.
3.6

Undersökningens flöde

Undersökningen genomförs på liknande sätt varje år. Produktionstiden från sista
dag i den period statistiken avser (31 december 2013) till publicering är ca 6 månader.

Process- och tidsplan för undersökning över Sysselsättning i
det storskaliga skogsbruket 2013
Vecka
0.1 Innehåll och samordning
0.2 IT-Förarbete
1 Framtagande av lista på storskaliga skgogsbruk
2 Framställning av blankett och missiv
3 Utskick
4 Registrering av blanketter
5 Påminnelse
6 Telefonuppföljning
7 Kontroll av data (Felsökning)
8 Analys och resultat
9 Publicering

2012
40-49

2013
7-9

12-16

17

18-22

23-24

25-26

27
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Åtgärder för att minska uppgiftslämnarbördan

Blankettens omfattar inte fler frågor än vad som är nödvändigt för att framställa den statistik som tas fram inom den officiella statistiken. För närvarande finns inga planer på att göra den mindre omfångsrik. Bedömningen är
att uppgiftslämnarbördan endast skulle kunna minskas marginellt genom
olika åtgärder och detta prioriteras inte för tillfället.

4

Statistisk bearbetning och redovisning

4.1

Skattningar, modeller, beräkningar

Eftersom undersökningen är en totalundersökning sker inget urval. Totaler
beräknas direkt på svaren och i de fall det finns svarsbortfall, av helt objekt
eller på enskilda frågor, sker imputering. Vid objektsbortfall imputeras ”senast kända värden” för företaget. Det totala svarsbortfallet i undersökningen
var 15 objekt. Det betyder att den totala svarsfrekvensen uppgick till 79 procent.

4.2

Redovisning

Statistiken publiceras årligen form av tabeller. Dessa är fritt tillgängliga på
webbplatsen. I samband med publicering läggs en nyhet ut på webbplatsen
där resultaten kommenteras översiktligt.
4.3

Kvalitet i redovisad data

Undersökningen bedöms hålla bra kvalitet.
Fel beroende på under- eller övertäckning i ramen kan förekomma men bedöms påverka resultaten marginellt. Vissa företag kan ”vandra mellan” populationerna små- och storskaligt skogsbruk mellan olika år. Det kan påverka resultaten avseende det storskaliga skogsbruket. Helst bör resultaten
därför studeras tillsammans med resultat för det småskaliga skogsbruket.
Svarsfrekvensen är hög i undersökningen. Det är framför allt mindre företag
som ingår i bortfallet.

4.4

Punktlighet

Publicering följde publiceringskalendern och skedde den 3 juli 2014. Eftersom det är en regelbundet återkommande undersökning med fasta rutiner
är det ytterst ovanligt med förseningar.
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5

Utvärdering och uppföljning

5.1

Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

5.2

Genomförda och planerade kvalitetsstudier

Det planeras inga kvalitetsstudier för produkten för tillfället.
5.3

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga planerade förändringar.

6

Slutligt observationsregister

I det här dokumentet har framtagningen av nedanstående slutliga observationsregister beskrivits.
Register
Registervariant
Registerversion

Sysselsättning i det storskaliga skogsbruket
2013

Nedan följer fortsatt dokumentation av registrens detaljerade innehåll. Här beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Variabler (antal)

Definitioner

Anställningsform

Antal personer fördelat på ägare, anställda familjemedlemmar, anställda
icke-familjemedlemmar
Antal kvinnor och män
Antal personer inom timklasserna 1-449, 450-899, 900-1349, 13501799 och 1800-.
Med fördelning på län

Kön
Timklass
Antal arbetstimmar
Anlitande av utländska underentreprenörer

Förekomst ja eller nej, om ja antal timmar

