Skogsstyrelsen
Enheten för policy och analys
Jan-Olof Loman

BESKRIVNING AV STATISTIKEN Produktkod
2011-10-15
1(7)

Skogsstatistisk årsbok
2011
JO0308
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: Jord- och skogsbruk
A.2

Statistikområde

Statistikområde: Produktion i
skogsbruket
A.3

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

JO0308

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:

A.5

jan-olof.loman@skogsstyrelsen.se

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
JO0308_BS_2011

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 6
Jan-Olof Loman
036-359372

Skogsstyrelsen
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Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
A.6

Jan-Olof Loman
036-359372
jan-olof.loman@skogsstyrelsen.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger/föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99).
A.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). 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

A.9

EU-reglering

A.10

Syfte och historik

Syftet med Skogsstatistisk årsbok är att ge en samlad statistikredovisning av hela
skogsnäringen.

Publikationen har utgivits årligen med några få undantag sedan 1951. Den är en
utvidgning av publikationen ”Det enskilda skogsbruket” som gavs ut av skogsstyrelsen under åren 1942-1950. I publikationen ingick under åren 1969-1973
Domänverkets driftsstatistik.
A.11

Statistikanvändning

Boken används av andra myndigheter och departement, skolor, bibliotek,
allmänhet, forskningsinstitutioner, internationella organisationer m.fl. Eftersom
årsboken numera är såväl på svenska som på engelska har den även en stor
läskrets utomlands.
A.12

Uppläggning och genomförande

Inom framförallt Enheten för policy och analys på skogsstyrelsen jobbar ett antal
personer som ansvarar för ett eller flera kapitel i årsboken. Dessa personer
ansvarar för att överblicka sina respektive sakområden för att kunna se till att
korrekt och relevant statistik publiceras. En stor del av statistiken som ingår i
årsboken produceras av Skogsstyrelsen. Övrigt är återpublicerat och produceras
primärt av Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet, Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån, Trafikanalys m.fl. Sakinnehållet bestäms
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också i samråd med användarna. Detta sker t.ex. i skogsstyrelsens användarråd
för skoglig statistik. I detta råd ingår representanter från forskningen, skogsindustrin, skogsbruket, Statistiska centralbyrån m.fl.
Data till årsboken sammanställs under första halvan av året. Efter sommaren
vidtar slutmontering av boken och den går i tryck i mitten av september. Boken
publiceras på nätet 15 september och boken publiceras i tryckt version 15
oktober.

A.13

Internationell rapportering

Boken sprids till ett hundratal internationella intressenter inom framförallt EU,
UNECE och FAO.

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Ständigt arbete pågår för att förbättra läsbarhet och innehåll med avseende på
vad som efterfrågas.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Kapitelförteckning Skogsstatistisk Årsbok
Skoglig statistikproduktion
Fastighets- och ägarstruktur
Skog och skogsmark
Skador på skogen
Natur och miljö
Skogsvård
Avverkning och virkesmätning
Virkestransporter
Lager och förbrukning av skogsprodukter
Skogsindustrins produktion
Trädbränsle
Arbetskraft
Priser
Ekonomi
Utrikeshandel
Internationella uppgifter
Referenstiderna varierar mellan olika tabeller och områden.
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B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

1.1.1

Objekt och population

1.1.2

Variabler

1.1.3

Statistiska mått

1.1.4

Redovisningsgrupper

1.1.5

Referenstider

Publiceringstidpunkten är vald så att så mycket som möjligt ska komma med från
året innan. För vissa uppgifter är dock eftersläpningen stor vilket kan innebära att
de är 2-3 år gamla.

JO0308_BS_2011

1.2.

Fullständighet

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

2.2.2

Ramtäckning

2.2.3

Mätning

2.2.4

Svarsbortfall

2.2.5

Bearbetning

2.2.6

Modellantaganden

2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Skogsstyrelsen
Enheten för policy och analys
Jan-Olof Loman

BESKRIVNING AV STATISTIKEN Produktkod
2011-10-15
6(7)

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

En gång per år.
3.2

Framställningstid

Ca 6 månader.
3.3

Punktlighet

Normalt mycket god, utges i mitten av oktober varje år.
B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

Målet är att ha god jämförbarhet men det kan finnas problem i vissa fall då
definitioner och annat ändrats t.ex. ägarbegreppet, regionala indelningar osv.
Målet är att behålla strukturen vilket inte hindrar att tabeller tas bort och nya
tillkommer.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Upplagan 2011 är 750 exemplar. Ett stort antal skickas varje år gratis till
bibliotek med rätt till friexemplar, övriga svenska och internationella intressenter. Det finna även möjlighet att till en avgift prenumerera på årsboken.

5.2

Presentation

Samtliga tabeller och merparten av texten är tvåspråkigt (svenska-engelska)
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5.3

Dokumentation

5.4

Tillgång till primärmaterial
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Upplysningstjänster

