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

A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Skogsstyrelsen
Adress: 551 83 Jönköping
Kontaktperson: Björn Merkell
Telefon: 036-15 57 30
Telefax: 036-16 61 70
E-post: bjorn.merkell@svo.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Inregia AB
Adress: Box 12518, 102 29 Stockholm
Kontaktperson: Björn Eldh
Telefon: 08-737 25 99
Telefax: 08-737 44 60
E-post: bje@inregia.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. Skogsstyrelsen
kommer under år 2000 att se över vilka gallringsföreskrifter som gäller samtliga
undersökningar som vi är inblandade i.
A.9 EU-reglering
Saknas

A.10 Syfte och historik
Syftet med undersökningen är att följa utvecklingen av sysselsättningen inom
det storskaliga skogsbruket.
Undersökningen genomfördes som en års och kvartalsundersökning från 1972
t.o.m. utgången av 1996. Från och med 1997 har kvartalsundersökningen utbytts
mot en halvårsundersökning.
A.11 Statistikanvändning
Arbetsmarknadsmyndigheter, löntagarorganisationer,forskare, utredare m.fl.
A.12 Uppläggning och genomförande
Undersökningen genomförs som en enkätundersökning och vänder sig till alla
skogsföretag inom det storskaliga skogsbruket (för definition se punkt 1.1.1
under Kvalitetsdeklaration). Totalt rör det sig om ca 150 företag. Underökningen
är uppdelad på en årsundersökning och två halvårsundersökningar. Årsundersökningen genomfördes under våren 1999 och avsåg kalenderåret 1998.
Halvårsundersökningarna hade mätdatum 15 mars och 15 september 1999.
Exempel på primäruppgifter är: Antal fast- och tillfälligt anställda fördelat på
kvinnor och män. Totalt antal timmar i skogsarbete per län.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
Inga

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning
Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av sysselsättningen i
skogsarbete för det storskaliga skogsbruket. Tillsammans med motsvarande
undersökning för det småskaliga skogsbruket och skogsentreprenörer täcker
dessa hela skogsbruket.
1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antal anställda och antal arbetade timmar i skogsarbete.
1.1.1 Objekt och population
Till företag med storskaligt skogsbruk räknas skogsföretag som i stort sett
uppfyller minst ett av följande kriterier
- innehav av minst 5000 ha skogsmark
- minst 10 anställda i skogsarbete
1.1.2 Variabler
Årsundersökningen
Antal män, fast anställda efter antal arbetade timmar under året
1. högst 400 timmar
2. 401-800 timmar
3. 801-1200 timmar
4. 1201-1800 timmar
5. mer än 1800 timmar
− Antal kvinnor, fast anställda efter antal arbetade timmar under året
(timklasser som ovan)
− Antal män, tillfälligt anställda efter antal arbetade timmar under året

−
−
−
−
−
−
−
−
−

(timklasser som ovan)
Antal kvinnor, tillfälligt anställda efter antal arbetade timmar under året
(timklasser som ovan)
Totala antalet män, fast anställda i skogsarbete, under året
Totala antalet kvinnor, fast anställda i skogsarbete, under året
Totala antalet män, tillfälligt anställda i skogsarbete, under året
Totala antalet kvinnor, tillfälligt anställda i skogsarbete, under året
Totala antalet timmar i skogsarbete
Total skogsmarksareal, ha
Totala antalet timmar i skogsarbete i län 01, 03-25
Total skogsmarksarela i län 01, 03-25

Halvårsundersökningen
− Antal personer, fast anställda med manuellt och motormanuellt arbete
− Antal personer, fast anställda med maskinarbete
− Antal personer, tillfälligt anställda med manuellt och motormanuellt arbete
− Antal personer, tillfälligt anställda med maskinarbete
1.1.3 Statistiska mått
Årsundersökningen: summa sysselsatta totalt under året; summa arbetstimmar
Halvårsundersökningen: summa sysselsatta en viss dag.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Årsundersökningen: län, landsdelar, antal fast eller tillfälligt anställda,
fördelning på män och kvinnor, antal årsarbetstimmar.
Halvårsundersökningen: län, fast eller tillfälligt anställd, maskinarbete
respektive manuellt och motormanuellt arbete.
1.1.5 Referenstider
Årsundersökningen: år 1998.
Halvårsundersökningen: en bestämd dag i mitten av mars resp. september.
1.2 Fullständighet
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Undersökningen har hög tillförlitlighet eftersom enkäten är relativt enkel att
besvara för företagen.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Totalundersökning

2.2.2 Ramtäckning
Ramtäckningen får betraktas som god.
Urvalsramen är densamma som för Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk.
Företag som inte klassas som storskaligt skogsbruk, klassas som småskaligt, och
ingår i urvalsramen för undersökningen Åtgärds-och sysselsättningsstatistik i
småskaligt skogsbruk.

2.2.3 Mätning
Uppgifterna samlas in som postenkät. För företag som inte besvarat enkäten
efter brevpåminnelse sker telefonuppföljning.
Undersökningen avser sysselsättning i skogsarbete vilket innebär att arbete
utfört av skogstjänstemän inte ska redovisas. Det finns en viss risk att något eller
några företag feltolkar instruktionerna och även redovisar arbete utfört av
skogstjänstemän.
2.2.4 Svarsbortfall
Något eller några företag vill inte svara på enkäten. För dessa företag skattas
storleken på bortfallet med hjälp av tidigare kända data om företagen.
Resultatredovisningarna kompenseras inte för bortfallen utan redovisas som
fotnot. Antalet företagsbortfall är 1-5% och bortfallets relativa betydelse är liten.
2.2.5 Bearbetning
De insamlade primäruppgifterna har granskats dels enskilt och dels hopslagna
till större enheter. Vid oklarheter togs kontakt med uppgiftslämnaren. Det kan
inte uteslutas att granskning och därpå följande bearbetning kan ha lett till fel i
statistiken. Felkällan kan dock antas ha gett ett förhållandevis litet bidrag till den
totala osäkerheten.
2.2.6 Modellantaganden
Inga utöver redan nämnda.
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Inga osäkerhetsmått eftersom det rör sig om en totalundersökning.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Årsunderökningen genomförs en gång om året. Halvårsundersökningen två
gånger om året. Halvårsundersökningen var fram t.o.m. 1996 en kvartalsundersökning med en undersökningsfrekvens på fyra gånger om året.
3.2 Framställningstid
Årsundersökningen: 8 månader
Halvårsundersökningen: 2,5 månader
3.3 Punktlighet
Årsundersökningen publicerades i tid liksom höstundersökningen.
Vårundersökningen blev däremot 1 månad försenad.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
För årsstatistiken har uppgiftsinsamlingen varit oförändrad t.o.m. uppgiftsåret
1992. För uppgiftsåret 1993 har antalet inhämtade uppgifter per företag
reducerats. Den tidigare uppdelningen på kvartal och befattningsgrupp har helt
utgått.
Kvartalsstatistiken var oförändrad under perioden 1980-1996. Fr.o.m. 1997
ersattes den av halvårsundersökningen.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Viss jämförelse kan göras mot Arbetskrafsundersökningen.

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Sysselsättningsuppgifterna kan jämföras med motsvarande uppgifter i annan
skogsstatistik som sysselsättningen i det småskaliga skogsbruket och
skogsentreprenörsundersökningen. Tillsammans ger dessa undersökningar en
god bild av sysselsättningen i skogsbruket.
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Årsundersökningen: Statistiska meddelanden J44 SM Arbetskraften i
skogsbruket och Skogsstatistisk årsbok (SKÅ). Tidigare har statistiken
redovisats i Am 21 SM Arbetskraften i skogsbruket.
Halvårsundersökningen: Skoglig statistikinformation (SSI).
Samtliga produkter 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 1999 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 http://192.165.43.8/forlag/forlag.htm
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 sidorna
http://192.165.43.8/fakta/stat/SSI/default.htm respektive
http://192.165.43.8/fakta/stat/ska2/default.htm
5.2 Presentation
5.3 Dokumentation
Skogsstyrelsen, 1993, Förbättrad sysselsättningsstatistik i skogsbruket. Rapport
nr 9.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Lämnade uppgifter är skyddade enligt sekretesslagen, vilket ger små möjligheter
att få tillgång till primärdata.
5.5 Upplysningstjänster
Kontakta Björn Merkell på Skogsstyrelsens Analysenhet.
Telefon: 036-15 57 30
Fax: 036-16 61 70
E-post: bjorn.merkell@svo.se

