
SKOGSSTYRELSEN     1VERKSAMHETSSTRATEGI 2025

 

VERKSAMHETSSTRATEGI 2025



 

G
ra

fi
sk

 fo
rm

: D
av

id
 S

ve
n

ss
o

n
 

B
ild

er
: M

os
tP

h
o

to
s 

d
å 

in
ge

t 
an

n
at

 a
n

ge
s.

Tr
yc

ke
ri

: T
M

G
 T

ab
er

gs
 2

0
2

0
-0

3

”Vår verksamhetsstrategi beskriver  
hur vi ska fullfölja vårt uppdrag och  
på så sätt bidra till en hållbar värld.  
Verksamhetsstrategin ligger till grund  
för utvecklings- och förbättrings - 
arbete samt planering i såväl  
fler års perspektivet som den  
årliga planeringen. Strategin  
är väg ledande för våra lång - 
siktiga prioriteringar.”
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Hållbarhet – särskilt en hållbar utveckling i skogen – är en grundstomme i Skogs
styrelsens verksamhet. Där kan vi bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. 

Vi ska utveckla och göra vårt 
hållbarhetsarbete till en 
naturlig del i vår verksamhet. 

Det gör vi genom att integrera de 
tre dimensionerna av hållbarhet; 
ekonomi, miljö och socialt i våra 
processer. Men också på de nivåer vi 
verkar, det vill säga internationellt, 
nationellt, regionalt och lokalt. 

Det nationella skogsprogrammet 
är en viktig bas för Skogsstyrelsens 
framtida verksamhet. Skogsprogram
met tar sin utgångspunkt i skogens 
ekonomiska, sociala och miljö
mässiga värden. Syftet är att skapa 
ökad samsyn och att bidra till en 
global hållbar utveckling och genom
förandet av Agenda 2030. Arbetet 
vägleds av programmets vision 
”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet 
samt till utvecklingen av en växande 
bioekonomi.” 

Skogsprogrammets strategi sträcker 
sig till 2030 och de dialog processer 
som etablerats för Skogs programmet 
fortsätter fram till dess. Programmet  
bygger på skogs politikens två 
jäm ställda mål om produktion och 
miljö hänsyn. Även den pågående 
Skogs utredningen 2019 kan få bety
delse för Skogsstyrelsens framtida 
verksamhet.

Något som också kommer att 
påverka Skogsstyrelsens verksam
het de kommande åren är den nya 

europeiska kommissionen som till  
trädde i december 2019. Kommis
sionen har presenterat den europe
iska gröna given som handlar om att 
förbättra människors välbefinnande. 
Målet är att göra EU klimatneutralt 
och skydda vår naturliga livsmiljö,  
till gagn för människorna, planeten  
och ekonomin. Den innehåller en  
mängd områden med bäring på skog  
som till exempel skogsstrategi, klimat 
åtgärder och biodiversitetsstrategi.

Samverkan är en nyckel i Skogs
programmet. Skogsstyrelsen deltar 
på olika arenor där vi kan påverka 
och stärka våra målgruppers förmåga 
och vilja att agera för en hållbar 
utveckling. Samverkansprocessen 
för ökad skogsproduktion är ett 
exempel på hur vi arbetar brett med 
hållbarhetsfrågorna. Att vi finns på 
regionala och lokala arenor och har 
kännedom om lokala förutsättningar  
och intressenter gör att vi kan bidra 
till regional utveckling. 

Vårt arbete med ekosystemtjänster 
och regionala handlingsplaner för 
grön infrastruktur är bra exempel  
 på hur vi bidrar till att stärka det 
tvärsektoriella arbetet och en lång
siktigt hållbar mark och vatten
användning. Det är också bra exem
pel på vår roll i sektorsansvaret.

Vi ska tillsammans skapa en god 
förvaltningskultur som leder till en 
ömsesidig tillit mellan myndigheten, 

medborgarna och andra aktörer.  
De som berörs av vår verksamhet  
ska uppleva att de kan känna sig 
trygga med våra beslut, att de 
behandlas lika, blir bra bemötta  
och får bra motiveringar för hur vi 
agerar. Vår organisationskultur grun
dar sig på den statliga värdegrunden 
där jämställdhet och mångfald är 
viktiga delar.

Vår verksamhetsstrategi beskriver 
hur vi ska fullfölja vårt uppdrag och 
på så sätt bidra till en hållbar värld. 
Verksamhetsstrategin ligger till grund 
för utvecklings och förbättringsarbete 
samt planering i såväl flerårsperspek
tivet som den årliga planeringen. 
Strategin är väg ledande för våra lång
siktiga prioriteringar. Strategin har 
ett femårs perspektiv och revideras 
vart tredje år eller vid behov.

SKOGEN HAR EN VIKTIG ROLL  
I  EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Mats Wiberg
ordförande styrelsen

Herman Sundqvist
Generaldirektör
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”Hållbarhet – särskilt  
en hållbar utveckling  
i skogen – är en grund-
stomme i Skogs styrelsens 
verksamhet. Där kan  
vi bidra till omställ-
ningen till ett håll- 
bart samhälle.”
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”

Skogsstyrelsens uppdrag och 
uppgifter framgår av myn
dighetsförordning[1], instruk

tion[2] och årliga regleringsbrev samt 
övriga regeringsbeslut. Uppdraget 
uttrycker vad vi är till för, vad vi ska 
åstadkomma och hur vi aktivt bidrar 
till att det händer.

”Skogsstyrelsen är förvaltningsmyn

dighet för frågor om skogsbruket och 

har till uppgift att verka för att landets 

skogar sköts på ett sådant sätt att de 

skogspolitiska mål som beslutats av  

riksdagen kan uppnås. Myndighetens 

lokala förankring är viktig.” 

Ur instruktionen för Skogsstyrelsen (1§)

Av regleringsbrevet framgår att 
Skogsstyrelsen ska redovisa hur 

1  Myndighetsförordning (2007:515)
2  Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

myndig hetens verksamhet har bidra
git till att uppfylla det av riksdagen 
fastlagda målet för utgiftsområde  
23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel, ”att insatserna ska bidra till 
goda förutsättningar för arbete, tillväxt 
och välfärd i alla delar av landet. De 
gröna näringarna ska vara livskraftiga 
och bidra till klimatomställningen och 
att naturresurserna används hållbart.”

AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA 

MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling utgör 
en viktig grund för vårt arbete med 
att driva och synliggöra hållbar
hetsfrågorna. De ger också ökad 
motivation för arbetet med att 
uppnå de skogs och miljöpolitiska 

målen och synliggör kopplingar till 
andra samhällsmål. Det är viktigt att 
hållbarhetsfrågorna blir en naturlig 
del i organisationskulturen. För att 
nå ett långsiktigt resultat behöver 
Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet 
involveras i hela verksamheten.

Målen i tabell 1 är de som har 
störst bäring på Skogsstyrelsens 
verksamhet. I tabellen framgår också 
de hållbarhetsfrågor som är väsent
liga för respektive mål i vår verksam
het och där vi även behöver stärka 
och utveckla vårt arbete.

Generellt arbetar vi inom flera 
områden och med en rad åtgärder 
för att utveckla hållbarhetsarbetet 
som till exempel hållbarhetsbedöm
ning, hållbarhetsredovisning, hållbar 
upphandling, jämställdhets och 

VÅRT UPPDRAG

TA B E L L 1 .  D E  G L O B A L A  M Å L E N  I  AG E N DA  2 0 3 0  D Ä R  M Y N D I G H E T E N S  V E R K S A M H E T  H A R  S T O R  I N V E R K A N

Väsentliga områden  
för att bidra till de globala målen

Jämställdhets 
integrering

Jämställdhet  
i skogsbruket

God förvaltnings
kultur

Skogs 
programmet

Miljöhänsyn 

Skogsbruk med 
hänsyn  

till vatten

Stöd för att  
anlägga  

våtmarker

Biobränsle/ 
förnybar energi

Askåterföring

Samverkans 
process för ökad 
skogsproduktion

Samverkans 
process för ökad 
skogsproduktion

Hållbar  
upphandling

Fordons 
användning/resor

Samverkans 
process för ökad 
skogsproduktion

Rådgivnings 
kampanjer

Klimatanpassning 
och klimat 

begränsning

Resfria möten

Samverkans 
process för ökad 
skogsproduktion

Grön infrastruktur

Områdesskydd 
inkl. naturvårdande 

skötsel

Ekonomiska stöd

Samverkan

God förvaltnings
kultur

Fysisk säkerhet  
och informations 

säkerhet

Officiell statistik

Tillsyn ur ett 
rättssäkerhets 

perspektiv
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mångfaldsarbete samt värdegrunds
arbete. Vi gör detta bland annat 
genom rådgivningskampanjer, 
genom att tillhandahålla data och 
statistik samt genom riktade utbild
nings och rekryteringsinsatser. 

Vårt verksamhetssystem och det 
processorienterade arbetssättet är 
en bra förutsättning för att integrera 
hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 
i verksamheten. 

DET NATIONELLA  

SKOGSPROGRAMMET

Skogsprogrammet[3] tar sin utgångs
punkt i skogens ekonomiska, sociala 
och miljömässiga värden och syftar 
till att skapa ökad samsyn. Ett lång
siktigt skogsprogram behövs för att 
främja hållbara, konkurrenskraftiga 
och biobaserade näringar med skogen 
som bas. Nya produkter baserade på 
skogens biomassa utvecklas kontinu
erligt samtidigt som efterfrågan på 
redan befintliga produkter är hög. 

Sveriges unika natur och kultur
landskap erbjuder goda förutsätt
ningar för en växande besöksnäring 
och stärkt attraktionskraft i hela 

3  Regeringens beslut 2018-05-17 (dnr N2018/03142/SK)
4  Regeringens prop. 2007/08:108
5  Regeringens prop. 1992/93:226

landet. Skogens sociala värden ger 
dessutom förutsättningar för bland 
annat förbättrad folkhälsa. Skogspro
grammets regionala dimension ska 
användas till att skapa engagemang 
och kraftsamla över hela landet.

Skogsprogrammets strategi och 
handlingsplan och de uppdrag 
Skogsstyrelsen och andra har är 
också viktiga förutsättningar för att 
skogens alla värden ska bidra till de 
globala målen för hållbar utveckling. 

Arbetet inom det nationella skogs
programmet vägleds av programmets 
vision: Skogen, det gröna guldet, ska 
bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela 
landet samt till utvecklingen av en 
växande bioekonomi. Skogsprogram
mets strategi fokuserar på mål för fem 
fokusområden som regeringen anser 
är centrala för att nå visionen och 
skogspolitikens jämställda mål och 
som framgår av figur 2.

SKOGSPOLITISKA MÅL

Riksdagsbeslutet ”En skogspolitik i 
takt med tiden”[4] ligger till grund för 
det politikområde där Skogsstyrelsen 
verkar. De övergripande målen för 

vår verksamhet utgörs av de skogs
politiska målen.

I det skogspolitiska beslutet från 
år 1993[5] anges två mål, ett produk
tionsmål och ett miljömål. Dessa är 
jämställda.

Produktionsmålet

”Skogen och skogsmarken ska  

utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så 

att den ger en uthålligt god avkastning. 

Skogs produktionens inriktning ska ge 

handlingsfrihet i fråga om användning  

av vad skogen producerar.”

Miljömålet

”Skogsmarkens naturgivna produktions

förmåga skall bevaras. En biologisk 

mångfald och genetisk variation skall 

säkras. Skogen skall brukas så att 

växt och djurarter som naturligt hör 

hemma i skogen ges förutsättningar 

att fortleva under naturliga betingelser 

och i livskraftiga bestånd. Hotade arter 

och naturtyper skall skyddas. Skogens 

kulturmiljövärden samt dess estetiska 

och sociala värden skall värnas.”
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”
”

SVERIGES MILJÖMÅL  

OCH MILJÖARBETE 

Generationsmålet är ett övergripande 
mål som är vägledande för miljö
arbetet på alla nivåer i samhället.

Det övergripande målet för miljö

politiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att 

orsaka ökade miljö och hälso

problem utanför Sveriges gränser.

Riksdagen har beslutat om 16 miljö-
kvalitetsmål som beskriver det öns
kade miljötillståndet. I miljömåls
systemet ingår också etappmål som 
kan beröra ett eller flera miljökvali
tetsmål. Etappmålen ska styra mot 
de samhällsförändringar som behövs 
för att miljökvalitetsmålen och gene
rationsmålet ska kunna nås. 

Mer än hälften av de 16 miljökvali
tetsmålen har tydliga kopplingar till 
skog, skogsbruk och Skogsstyrelsens 
verksamhet. Levande skogar är cen
tralt i sammanhanget och för detta 
mål har Skogsstyrelsen ett utpekat 
uppföljningsansvar. 

Tydlig koppling finns också till  
miljökvalitetsmålen Begränsad klimat-
påverkan, Bara naturlig försurning, 
Ingen över gödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våt marker, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö 
samt Ett rikt växt- och djurliv.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar 

innebär att: ”Skogens och skogsmar

kens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljö

värden och sociala värden värnas.”

När miljömålen beslutades 1999 var 
riksdagens ambition att målen skulle 
kunna uppnås inom en generation. 
Naturvårdsverket och de samver
kande myndigheterna valde då 2020 
som utgångspunkt för bedömning
arna av om målen kunde nås. För 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan 
valdes 2050 som utgångspunkt. 

Arbetet ska fortsätta. Miljömålen 
är lika aktuella nu som när de skapa
des. Året 2020 är ett år som används 
i uppföljning och utvärdering. Det 
fokus vi har för åtgärder har sedan 
länge ett mer långsiktigt perspektiv 
vilket till exempel flera etappmål 
visar.

Miljömålssystemet består av ett generations-
mål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål 
inom områdena avfall, biologisk mångfald, 
farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål 
är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. 

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det  
tillstånd i den svenska miljön som miljö-
arbetet ska leda till.

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust  

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16
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SEKTORSANSVAR 

Det skogliga sektorsansvaret som 
beslutades år 1993 medför att 
åtgärder som krävs för att bevara 
skogslandskapets natur och kultur
miljövärden är ett gemensamt ansvar 
för skogsbruket och myndigheterna. 
För att politikens mål ska kunna 
uppnås krävs stora frivilliga insatser 
från skogsbruket utöver de krav som 
ställs i lagstiftningen. 

Sektorsansvaret stöttas genom en 
betoning av de kunskapsbyggande 
styrmedlen, till exempel rådgivning 
och kommunikation. Skogsstyrelsen 
ska föra dialog med skogssektorn i 
vid bemärkelse och skogsnäringen 
i synnerhet om vilka åtgärder som 
behöver vidtas för att målen ska 
kunna nås. Samt för att få veta vilket 
stöd som behövs från staten för att 
näringen ska klara av åtagandena.

Sektorsansvaret kan ses som en 
pragmatisk princip för att undvika 
detaljreglering. Vad som är lämplig 
ambitionsnivå kommer att variera 
över tid utifrån förändrade behov 
och ny kunskap. I botten finns lagens 
krav som ska uppnås av alla och 
överallt inom skogsbruket. Vad som 
är önskvärt därutöver kan beskrivas i 
olika policyutvecklande insatser som 
till exempel framtagandet av målbil
der för god miljöhänsyn. Samman
fattningsvis beskrivs skogs politiken 
ofta som ”frihet under ansvar”.

VÄRDERINGAR

Den statliga värdegrunden ska 
prägla Skogsstyrelsens arbetssätt, 
vara en drivkraft och ge vägledning 
i vårt förhållningssätt till andra 
människor. Värdegrunden utgår från 
de sex rättsliga principerna nedan.

• Demokrati. Vi som är anställda på 

Skogsstyrelsen arbetar på uppdrag av 

medborgarna. Vi ser till att de beslut som 

riksdag och regering fattar blir verklighet.

• Legalitet. Du känner till och följer de 

lagar och regler som gäller. Legalitets

principen betyder att den verksamhet 

som Skogsstyrelsen bedriver är rätts

säker. Legalitetsprincipen går alltid 

före det krav på effektivitet som också 

finns på oss.    

• Objektivitet. Alla måste kunna lita på 

att du som anställd på Skogsstyrelsen  

agerar sakligt och opartiskt. Du måste 

därför vara uppmärksam på de intresse

konflikter som kan uppstå. När du 

företräder Skogsstyrelsen håller du 

dina personliga åsikter utanför.  

Du ska anmäla bisysslor och jäv till 

arbetsgivaren och det ska vara en 

självklarhet att du inte agerar korrupt. 

Det kan till exempel handla om att ta 

emot en muta eller låter dig påverkas 

av faktorer i omgivningen. Det ska vara 

en självklarhet att beslut grundas på 

sakskäl.  

 

• Fri åsiktsbildning. Öppenhet är en 

grundprincip i en demokrati. Yttrande

frihet, meddelarfrihet och offentlighet 

gäller. I staten finns det också förbud 

mot efterforskning och repressalier 

som innebär att arbetsgivaren inte får 

ta reda på källor eller visselblåsare. 

Arbetsgivaren får inte heller straffa den 

som uttalat sig kritiskt i media. 

• Respekt. Som anställd på Skogsstyrel

sen ska du behandla alla människor 

lika och med respekt. Det innebär att 

du inte tummar på de mänskliga fri 

och rättigheterna eller diskriminerar 

någon.   

• Effektivitet och service. På Skogssty

relsen ska du förena effektivitet med 

service och tillgänglighet. Du informe

rar, vägleder och ger råd på ett enkelt 

och begripligt sätt och så snabbt 

som möjligt. Du ska också utföra dina 

arbetsuppgifter på ett effektivt sätt 

och hushålla med våra resurser. 

Den statliga värdegrunden utgår från de sex rättsliga principerna.
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”
Utifrån vårt myndighetsupp

drag och de skogspolitiska 
målen har Skogsstyrelsen 

formulerat visionen ”Skog till nytta 
för alla” som är både ett önskat 
framtida tillstånd och en ledstjärna i 
vårt arbete.

Vår verksamhetsidé beskriver med 
flera ord vår uppgift och vad vi ska 
åstadkomma.

• Vi arbetar för att skogens alla 

värden ska bidra till de globala 

målen för hållbar utveckling.

• Vi driver på för en omställning 

till ett biobaserat samhälle 

genom ökad skogsproduktion 

med levande skogar.

• Vi är en öppen och utvecklings

inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan. 

POLICYER 

Skogsstyrelsens styrelse har beslutat 
om miljöpolicy samt myndighetens 
syn på hållbar utveckling i skogen. 
Detta utgör en ram för fortsatt 
arbete med utveckling av skogliga 
policyer inom angelägna områden.

VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH POLICYER

Genom de budgetpropositio
ner som riksdagen årligen 
beslutar får vi en första 

indikation på hur vår ekonomi kom
mer att se ut under en kommande 
treårsperiod. 

Dessa indikationer kan dock 
förändras både genom regerings
uppdrag och andra satsningar, och 
genom förändringar i den politiska 
styrningen i ett större perspektiv. 
Även om önskemålet och ambitio
nen är att ha en stabil grundorgani
sation med tillhörande finansiering, 
behöver vi därför ha en flexibilitet 

i vår interna ekonomi styrning 
och medelsfördelning. Detta för 
att vi snabbt ska kunna anpassa 
oss till förändringar i de externa 
förutsättningarna.

Inför perioden 2020–2022 har 
riksdag och regering aviserat en  
ökad finansiering för arbete mot 
skogs skador, men den långsiktiga 
trenden är att finansieringen av  
vår verk samhet är svagt vikande.  
Sett över tid kan vi också se att en 
allt större del av vår finansiering 
behöver användas till arbete med 
policy skapande åtgärder och  

genomförande av olika regerings
uppdrag med mera. Detta gör att 
arbetet i vår verksamhet under de 
kommande åren behöver utföras 
med tydligare prioriteringar och 
ökad kostnadseffektivitet.

En betydande del av vår finansie
ring kommer de kommande åren 
att behöva riktas mot åtgärder 
som kopplar till utveckling av våra 
arbetssätt och våra systemstöd för 
att säkra en hög nivå av effektivitet 
och kundnytta med vårt hållbarhets
arbete som en viktig grund. 

LÅNGSIKTIG EKONOMI



 

Inom ramen för vårt uppdrag vill 
vi öka vår förmåga att hantera 
förändringar i omvärlden som 

på både lång och kort sikt påverkar 
verksamheten. Detta sker genom ett 
förändrings och förbättringsarbete 
i våra processer där effektivitet, 
utveckling av arbetssätt och bra 
systemstöd är grundpelare. Kund
perspektivet ska vara en naturlig 
utgångspunkt där vi bland annat 
arbetar med metoder för nyttoreali
sering och beskrivning av kundresa.

I vår verksamhetsstrategi vill 
vi ge en tydlig bild av de skogliga 
effekter vi långsiktigt styr mot. Den 
tydligheten behövs framförallt för 
vår interna styrning, prioritering av 
målgrupper och val av styrmedel. 

Vi kan också använda detta externt 
för att visa på vilka skogliga effekter  
vi prioriterar att arbeta med på 
längre sikt. I nästa steg är ett stra
tegiskt effektutvärderings arbete ett 
viktigt och bra verktyg för Skogs
styrelsens ledningsarbete och den 

strategiska styrningen. Processen  
för arbetet med strategiska effekt
utvärderingar behöver dock utveck
las i vissa delar samt systematiseras 
ytterligare. 

Översiktligt kan vår verksamhets
strategi och vårt arbete de kommande 
åren sammanfattas som det visas i 
figur 4 på nästa sida. Och för att sätta 
in verksamhetsstrategin i sitt sam
manhang visar figur 5 en översikt av 
Skogsstyrelsens styrning.

VERKSAMHETSSTRATEGI 



 

VÅRT UPPDRAG VISION & IDÉ VÅRA MÅL SÅ LYCKAS VI

Levande Skogar

Skogsprogrammet

Skogspolitiska mål

Produktionsmålet
Miljömålet

Vision

”Skog till nytta för alla”

Eekter i skogen

Minskade skogsskador

Mer vitala och 
produktiva skogar

Mer varierat skogsbruk

Förbättrad miljöhänsyn

Skydd och ökad skötsel 
av naturvärden

Attraktivare skogar 
för upplevelser

SKOGEN HAR EN VIKTIG ROLL I EN HÅLLBAR SAMHÄLSSUTVECKLING

Verksamhetsidé

Vi arbetar för att skogens alla 
värden ska bidra till de globala 

målen för hållbar utveckling.

Vi driver på för en omställning 
till ett biobaserat samhälle 

genom ökad skogsproduktion 
med levande skogar.

Vi är en öppen och utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan. 

Skogsstyrelsen är förvaltnings-
myndighet för frågor om 

skogsbruket och har i uppgift 
att verka för att landets skogar 
sköts på ett sådant sätt att de 

skogspolitiska mål som beslutats 
av riksdagen kan uppnås. 

Framtida verksamhet 
och prioriteringar

God förvaltningskultur

Ledarskap/medarbetarskap

Kundorientering

Samverkan

Digitalisering

F I G U R  4 .  Ö V E R S I K T  A V  S K O G S S T Y R E L S E N S  V E R K S A M H E T S S T R AT E G I  O C H  A R B E T E T  D E  K O M M A N D E  Å R E N 

Miljömålet

Produktionsmålet
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GEMENSAM STYRNING
AV MYNDIGHETER

VISION & IDÉ VERKSAMHETS-
STRATEGI

MÅLSTYRNING

Myndighets-
förordningen

Lag och 
förordningar

Skogsprogrammet

Skogsprogrammet

Instruktion och
regleringsbrev

Agenda 2030

17 globala mål för  
hållbar utveckling

Den statliga värdegrunden 
& rollen som statsanställd

VÅRT UPPDRAG

Skogspolitiska mål

Produktionsmålet
Miljömålet

Övriga politikområden

Förvaltningspolitik, frilufts-
politik, arbetsmarknads-

politik med flera.

Sveriges miljömål

Generationsmålet och de 
16 miljökvalitetsmålen

Levande skogar

Vision

”Skog till nytta för alla”

Medarbetaridé
Chef- och ledaridé

(under utarbetande)

E�ekter i skogen
–långsiktiga mål 
och prioriteringar

(ex. Minskade skogsskador) 

(Långsiktig ekonomi 
som input)

Framtida 
verksamhet och 

prioriteringar

POLICYER
(Myndighetens syn på frågor av principiell natur)

Hållbar utveckling i skogen

Miljöpolicy

Övriga policyer

Fokusområden/
Årliga mål

(ex. Mål för området 
granbarkborrar) 

Kontrollområden

Budgetunderlag

(en konsekvens av 
verksamhetsstrategin)

Verksamhetsidé

Vi arbetar för att skogens alla 
värden ska bidra till de globala 

målen för hållbar utveckling.

Vi driver på för en omställning 
till ett biobaserat samhälle 

genom ökad skogsproduktion 
med levande skogar.

Vi är en öppen och utvecklings-
inriktad kunskapsmyndighet 

som arbetar i bred samverkan. 

Verksamhets-
strategin i sitt 

sammanhang

F I G U R  5 .  Ö V E R S I K T  A V  S K O G S S T Y R E L S E N S  S T Y R N I N G

Skog till nytta    för alla
Levande skogar
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Med utgångspunkt i vårt uppdrag och våra ställningstaganden utifrån ett hållbar
hetsperspektiv väljer vi vilka effekter i skogen vi vill bidra till. Vi förhåller oss till de 
processer som pågår externt och den samverkan vi bidrar till i olika sammanhang. 

Skogens klimatnytta ska tas 
tillvara på ett hållbart sätt med 
utgångspunkt från skogsäga

rens mål och skötseln av skogen ska 
beakta behovet av klimatanpassning 
i alla åtgärder.

De identifierade effekterna på 
skogsproduktionsområdet kan vi 
framför allt påverka med informativa 
styrmedel som samverkan, kom
munikation och rådgivning. Detta 
eftersom ekonomiska stöd inte är 

tillämpliga på grund av statsstöds
regelverk samt att administrativa 
styrmedel som tillsyn i liten omfatt
ning kan bidra till uppfyllelsen av  
de önskade ambitionerna. 

När det gäller upplevelsevärdena 
behöver samhället och Skogsstyrelsen 
tydligare definiera vilken inriktning 
arbetet ska ha, det vill säga policy
utveckling. På miljöområdet är det 
tydligast att en stor bredd av styr
medel är lämpliga.

Vi har identifierat nedanstående  

effekter som prioriterade att arbeta  

med de kommande åren.

• Minskade skogsskador

• Mer varierat skogsbruk

• Mer vitala och produktiva skogar

• Förbättrad miljöhänsyn

• Skydd och ökad skötsel  

av naturvärden

• Attraktivare skogar för  

upplevelser

MINSKADE SKOGSSKADOR

Långsiktigt mål: Vi utvecklar Skogs styrelsens och sektorns medvetenhet och kapa-
citet för att på kort sikt hantera skador och på lång sikt även förebygga skador.

Att begränsa skogsskadorna är vik
tigt för tillväxt, biologisk mångfald, 
ändamålsenliga trädslags utveckling, 
variationsrikedom och skogsråvarans 
kvalitet. Extra insatser behövs inom 
områdena granbarkborre, viltskador 
och multiskadad tallskog. Generellt 
behöver vi prioritera ökad kunskap 
om olika skadegörare och hur de 
kan bekämpas, långsiktig övervak
ning, riktade inventeringar samt 

stärkt förmåga att hantera skador 
som uppstår. Skogsskötseln behöver 
anpassas till klimatförändring och 
ökade skaderisker. Viktiga insatser 
inom området är framförallt sam
verkan, uppföljning, rådgivning och 
kommunikation.

MER VARIERAT SKOGSBRUK

Långsiktigt mål: Vi bidrar till att öka 
variationen i skötseln av skogen. 

Variationsrika skogar behövs för att 
möta ett förändrat klimat, förebygga 
skador samt för att bevara och utveckla 
biologisk mångfald. Med variation i 
brukandet tillvaratas skogens olika 
värden. Mer variation i skogsbruks
sätt, metoder och i trädslagsval samt 
ståndortsanpassning bidrar till att 
sprida skaderisker, säkra produk
tionen av många nyttor och minska 
sårbarheten för framtida klimat
förändringar. Prioriterade insatser 
inom området är rådgivning, kom
munikation och det fortsatta arbetet 
med hyggesfritt skogsbruk. 

EFFEKTER I  SKOGEN – LÅNGSIKTIGA MÅL 
OCH PRIORITERINGAR
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MER VITALA OCH PRODUKTIVA SKOGAR 

Långsiktigt mål: Vi bidrar till att förverkliga resultaten från samverkansprocessen 
för en hållbar ökad tillväxt tillsammans med skogsnäringen.

Genom ett förändrat klimat och ett 
ökat tryck på den skogliga resursen 
för att klara omställningen till en 
biobaserad ekonomi krävs åtgärder. 
De åtgärder som bedöms ge positiva 
effekter på tillväxten inom ramen  
för en hållbar utveckling och med 
hänsyn till andra samhällsmål ska 
ligga till grund för arbetet. Bland 

åtgärder som identifierats betonas 
insatser för minskade skogsskador 
och beprövade metoder på stora 
arealer, till exempel skogsskötsel 
som tillvaratar potentialen i förädlat 
skogsodlingsmaterial och ökad röj
ning. Lämpliga åtgärder inom områ
det är framförallt kommunikation, 
samverkan och policyutveckling. 

FÖRBÄTTRAD MILJÖHÄNSYN

Långsiktigt mål: Vi bidrar till att förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder 
med syfte att bevara kulturmiljöer, sociala värden och biologisk mångfald.

Miljöhänsynen behöver fortsätta  
att förbättras för att bevara ovan
stående värden. Miljöfunktioner 
som ska prioriteras är hänsyn till 
kulturmiljöer, stigar och leder,  
vatten och hänsynskrävande bio
toper. Viktiga insatser är framför 
allt fortsatt kompetensutveckling, 
förvaltning och utveckling av mål
bilderna för miljöhänsyn, objektsvis 
dialog, samt att utveckla och genom
föra hänsynsuppföljning. 

SKYDD OCH ÖKAD SKÖTSEL AV NATURVÄRDEN

Långsiktigt mål: Vi bidrar till att värdekärnor bevaras och skötsel av skyddade 
områden ökar.

Formellt skydd och frivilliga 
avsättningar av skyddsvärda miljöer, 
tillsammans med skötsel av dem,  
är viktiga förutsättningar för en  
hållbar utveckling i den svenska 
skogen. Enligt strategin för områdes
skydd ska områden med de högsta 
bevarandevärdena, så kallade värde
kärnor, prioriteras först och arbetet 
sker i nära dialog med berörda 
markägare. 

Omfattningen av naturvårdande 
skötsel i skyddad skog ska öka för 
bevarad och utvecklad biologisk 
mångfald, det biologiska kultur 
arvet, andra kulturmiljövärden  
samt värden för friluftslivet. 

Viktiga insatser är framför allt 
kunskaps och kapacitetshöjande 
åtgärder, ofta i samverkan med andra 
myndigheter, för att lägga grunden 
för en framtida kvalitativ förvaltning 

av naturvårdande skötsel i skyddade 
områden. De senaste åren har ansla
get varierat kraftigt och behovet av 
att vara flexibla blivit allt större.

ATTRAKTIVARE SKOGAR  

FÖR UPPLEVELSER

Långsiktigt mål: Vi bidrar till att  
förtydliga och utveckla samhällets 
ambitioner med skogens 
upplevelsevärden.

Skogens upplevelsevärden är viktiga 
för människors hälsa och välbefin
nande. Skogsstyrelsen har samord
ningsansvaret för målet i friluftslivs
politiken som avser tillgång till natur 
för friluftsliv på skogsmark. Det 
finns problem i målen för skogens 
sociala värden. Målen är vaga, för
delade på olika politikområden och 
myndigheter vilket försvårar imple
menteringen av kostnadseffektiva 
åtgärder och styrmedel. Skogsstyrel
sen avser därför att tillsammans med 
relevanta myndigheter göra en bred 
uttolkning och konkretisering av 
nuvarande politiska mål för skogens 
sociala värden. 

Skogssektorns gemensamma 
målbilder för hänsyn till friluftsliv 
och rekreation vid skogsbruk kan ge 
positiva effekter på friluftsliv, upple
velseturism och folkhälsa när de får 
genomslag. 

Hänsynsuppföljning av kultur miljö er är en 
inventering i fält tre år efter avverkning. 

Skogsstyrelsens arbete sker i nära dialog 
med berörda markägare. 
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Här redovisas de större förändringar vi ser att vi behöver genomföra de kommande 
åren för att lyckas med vårt uppdrag och bidra till de effekter i skogen som vi 
eftersträvar.

GOD FÖRVALTNINGSKULTUR

Långsiktigt mål: Vi har ett högt 
förtroende hos medborgare och våra 
intressenter. 

Rollen som statsanställd

Vi bidrar till en ömsesidig tillit hos 
medborgare och intressenter genom 
att ha ett positivt förhållningssätt till 
intressenternas ambitioner samti
digt som vi har en konsekvent och 
tydlig myndighetsutövning. De som 
berörs av vår verksamhet upplever 
att de känner sig trygga med våra 
beslut, att de behandlas lika, blir bra 
bemötta och får bra motiveringar 
för hur vi agerar. Vår organisations
kultur grundar sig på den statliga 
värdegrunden.

Vi stärker våra medarbetare i 
rollen som statsanställd genom 
utbildningar i rättskunskap,  
utvecklar arbetet med värde
grundsfrågor samt beaktar risk  
för oegentligheter i vår interna  
styrning och kontroll. 

En effektiv och rättssäker myndighet

Vårt interna arbete ska ha fokus på 
kostnadseffektivitet och förenkling 
kombinerat med kvalitet i våra pro
cesser. Vi ska nyttja digitaliseringens 
möjligheter till att effektivisera vår 
verksamhet. 

Det åstadkommer vi bland annat 
genom att förenkla planeringen i våra 
ledningsprocesser och ha mer fokus 
på uppföljning och effekt  utvärdering. 
Vi ska göra tydliga prioriteringar när 
resurserna är begränsade samtidigt 
som vi arbetar med att hitta kostnads
effektiva arbetssätt. Det gör vi genom 
att uppmuntra en kontinuerlig  
verksamhetsutveckling och arbeta 
med ständiga förbättringar samt 
stimulera till innovativa lösningar.

Vi ska utveckla våra arbetssätt 
för att säkerställa en ändamålsenlig 
ärendehandläggning i syfte att stärka 
rättssäkerhet och bidra till effekti
visering. Det innebär till exempel 
när det gäller vår handläggning 

av avverkningsanmälningar att vi 
ska arbeta mer med automatiserad 
granskning, objektiva urval och 
stick prov samt mindre med manuell 
granskning. I vårt tillsynsarbete ska 
vi också tillämpa standardiserade 
arbetssätt som användning av heli
kopter och drönare vid återväxt
uppföljning samt fortsatt utveckling 
av systemtillsyn. 

I vårt interna arbete effektiviserar 
vi bland annat genom att nyttja de 
synergier som uppstår när vi arbetar 
över våra geografiska och organi
satoriska gränser. På så sätt ökar vi 
också enhetligheten och bidrar till 
en stärkt rättssäkerhet.

SÅ LYCKAS VI  – FRAMTIDA VERKSAMHET 
OCH PRIORITERINGAR 

Det är viktigt att de som kommer i kontakt med Skogsstyrelsen, exempelvis markägare, får 
en likartad behandling oberoende var i Sverige de har sin skog.
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LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

Långsiktigt mål: Vi är en myndighet 
som präglas av ett gott ledarskap och 
ett utvecklat medarbetarskap.

En attraktiv arbetsgivare  

där medarbetarna utvecklas

Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv 
för alla. Det gör vi genom att vara 
en attraktiv arbetsgivare som tar 
tillvara och utvecklar medarbetarnas 
kompetens och där medarbetarna 
tar ansvar för förbättringar och 
verksamhetsutveckling inom sina 
områden för att möta de behov som 
framtida verksamhet och arbetssätt 
kräver. Genom att vi är en geografiskt 
spridd organisation har vi möjlighet 
att erbjuda arbete på många orter 
och flexibilitet vad gäller distans
arbete och arbetstid. 

Vi ska erbjuda en god arbetsmiljö 
där vi skapar trygghet för våra med
arbetare i rollen som statsanställd, 
där utvecklingsvilja, värdegrund  
och ett aktivt jämställdhets och 
mångfaldsarbete är viktiga delar.  
Det ska vara tydligt och förutsäg
bart för alla medarbetare hur vi 
tolkar vårt uppdrag. Till exempel 
genom ställningstaganden i viktiga 
sak frågor som hållbar utveckling i 
skogen och klimatpolicy. 

Vi tar fram ledaridé och med
arbetaridé och vi rör oss i riktning 
mot en organisation där chefer och 
medarbetare har högre kommuni
kativ kompetens. Vi ska utveckla 
vårt ledarskap genom att låta det 
bygga på tillit där medarbetarnas 
kunskap och engagemang tas till 
vara och vi involverar medarbetare 
i dialog. Vi är öppna och tillgängliga 

i vårt ledarskap samt ger och söker 
återkoppling. 

I vårt hållbarhetsarbete verkar 
vi för en minskad miljöpåverkan 
genom ökad andel fossilfria trans
porter, energieffektivisering och 
hållbar upphandling samtidigt  
som vi blir mer effektiva genom  
att använda ny teknik och förbättra 
våra arbetssätt. 

KUNDORIENTERING

Långsiktigt mål: Vi stärker skogs-
ägarnas och skogs brukets förmåga att 
verka för en hållbar utveckling i skogen 
genom att öka vår kunskap om skogs-
ägarnas och skogsbrukets behov.

Lokal förankring

Regeringen pekar på vikten av 
balans mellan närvaro i hela landet 
och effektivitet i myndigheterna. 
Det är viktigt att myndigheterna 
fortsätter att utveckla sin digitala 
service med olika etjänster efter
som den servicen är geografiskt 
oberoende. På så sätt får medborgare 
och företag likvärdig service i hela 
landet. Digital service är ofta också 
kostnadseffektiv.

Skogsstyrelsen arbetar med ovan
stående som utgångspunkt i sin verk
samhet. Lokal förankring ser vi fram
för allt som att delta på regionala 

och lokala arenor och ha kännedom 
om lokala förutsättningar. Vi ska öka 
våra ambitioner för samlokalisering 
med andra myndigheter, till exempel 
med Jordbruksverket. Eventuella 
arbetsmarknadsinsatser skapar också 
möjligheter för lokal förankring. 

Kundnytta prioriterat  

i utvecklingsarbete

Genom ett ökat kundfokus stärker 
vi vår kunskap om våra målgrupper 
och utvecklar verksamheten i högre 
grad baserat på den kunskapen och 
tillsammans med våra kunder. I vårt 
utvecklingsarbete prioriterar vi de 
projekt som bedöms ha potential till 
stor kundnytta såväl för den enskilda 
skogsägaren som för företag inom 
sektorn. Även utvecklingsinsatser 
som väsentligt förbättrar och effek
tiviserar våra interna arbetssätt är 
prioriterade, eftersom de i nästa  
steg kommer våra kunder till del.  

Vi tar fram en kanalstrategi där det 
framgår hur vi ska kommunicera 
med våra målgrupper, vilka kanaler 
vi har för respektive målgrupp, hur 
olika grupper kan komma i kontakt 
med oss med mera. Vi ska i ökad 
omfattning bidra till att stärka skogs
ägarnas och skogsbrukets förmåga 
att verka för en hållbar utveckling  
 i skogen.

E-tjänster och regelförenkling

Vi har en fortsatt utveckling av våra 
etjänster med bland annat Mina 
sidor så att det blir enkelt för skogs
ägarna att göra rätt. Vi ger stöd till 
skogsägarna när det gäller åtgärder i 
skogen och bidrar med beslutsunder
lag till affärsverksamheten. För att 
ytterligare bidra till goda villkor för 
företagande i skogssektorn fortsätter 
vi vårt arbete med regelförenkling. 
Vi strävar efter största möjliga enkel
het för våra externa målgrupper.

Ledarskapet bygger bland annat på tillit, 
öppenhet och dialog.
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SAMVERKAN

Långsiktigt mål: Vi tillämpar sam-
verkan och dialog som genomgående 
arbetssätt samt skapar arenor för ökat 
utbyte mellan intressenter.

Samverkan är nyckeln  

i det nationella skogsprogrammet

Vi ska bidra i genomförandet av det 
nationella skogsprogrammet, såväl 
internationellt som nationellt och 
regionalt bland annat genom att 
påverka och stärka våra målgrup
pers förmåga och vilja att agera 
för en hållbar utveckling i skogen. 
Viktiga utvecklingsområden för att 
åstadkomma detta är samverkan och 
dialog som genomgående arbetssätt. 
Som grund för samverkan tar vi 
fram och tillhandahåller data samt 
besluts och kunskapsunderlag om 
skogens ekosystemtjänsters tillstånd, 
utveckling och påverkansfaktorer. Vi 
skapar arenor och andra möjligheter 
till extern samverkan där vi bidrar 

till att vi får en tillitsfull dialog och 
ökat utbyte mellan intressenter.

Efterfrågan på skogsråvara ökar  

– liksom intressemotsättningarna

Nyttjandet av skogen bidrar till en 
hållbar samhällsutveckling. I takt 
med att efterfrågan på skogsråvara 
och andra anspråk på skogen ökar 
riskerar intressemotsättningarna 
att förstärkas. Därför ska vi vara 
bra på att identifiera och hantera 
såväl målkonflikter som synergier. 
Utöver att föra intressenter närmare 
varandra stimulerar samverkan och 
dialog till ökad innovation och ökad 
samhällsnytta. 

Samverkansprocessen  

för ökad skogsproduktion

Vi förverkligar resultaten från 
samverkansprocessen för en ökad 
skogsproduktion tillsammans med 
skogsnäringen. De åtgärder som 
bedöms ge positiva effekter på 
produktionen inom ramen för en 

hållbar utveckling och med hänsyn 
till andra samhällsmål ska utgöra 
centrala delar i arbetet.

Miljömålen

Vi ökar insatserna för att skapa 
acceptans och delaktighet i arbetet 
för att uppnå miljömålen. Det gör 
vi bland annat med hjälp av målbil
derna för förbättrad miljöhänsyn och 
arbetet med grön infrastruktur i ett 
landskapsperspektiv. 

DIGITALISERING

Långsiktigt mål: Våra tjänster och de 
data om skogen vi tillhandahåller är 
digitala samtidigt som vi effektiviserar 
vår verksamhet genom att nyttja digita-
liseringens möjligheter.

E-tjänster och automatisering

Våra tjänster ska i första hand vara 
digitala. Baserat på en förståelse 
för kundernas behov utvecklar vi 
verksamheten i samarbete med 
användarna. Vi ser över hur våra 
verksamheter samlat bäst bidrar 
till önskade effekter i skogen, till 
exempel genom att fjärranalys kan 
ersätta eller komplettera fältbesök. 
Ändamålsenlig ärendehandläggning 
som beskrivits ovan är ett annat 

område där vi nyttjar digitalisering
ens möjligheter. 

Skogens roll i ett förändrat klimat 
innebär behov av variation och 
klimatanpassning i skogliga åtgärder, 
vilket för oss medför insatser i form 
av rådgivning och kommunikation. 

Vi ska utveckla digitala stöd för kom
petensförsörjning i form av webbut
bildningar inom relevanta områden 
för våra målgrupper.

Tillhandahålla data om skogen

En viktig grund för en hållbar 
utveckling i skogen är kunskaps
underlag om skogens alla nyttor. 
Det finns behov av ett fördjupat 
kunskaps och planeringsunderlag 
om skogens alla värden. Vi behöver 
därför tillhandahålla en ökad mängd 
data om skogen. Exempel på detta 
är öppna data inom geodataområdet 
samt att arbeta med riskbaserade 
urval för att ge bra beslutsunderlag. 
Den kontinuerliga laserskanningen 
av landet är en viktig satsning som 
ger aktuella data om Sveriges skogar. 

Resultaten från samverkansprocessen för 
en ökad skogsproduktion ska förverkligas.

En digital tjänst är Skogliga grunddata som 
innehåller en stor mängd information.



 

”I vår verksamhetsstrategi vill vi 
ge en tydlig bild av vilka skogliga 
effekter vi styr mot långsiktigt. 
Den tydligheten behövs fram-
förallt för vår interna styrning, 
prioritering av målgrupper och 
val av styrmedel.”

”I vår verksamhetsstrategi vill vi 
ge en tydlig bild av vilka skogliga 
effekter vi styr mot långsiktigt. 
Den tydligheten behövs fram-
förallt för vår interna styrning, 
prioritering av målgrupper och 
val av styrmedel.”
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