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Kvalitetspolicy för Skogsstyrelsens statistik 

Process Policyn ingår i process Statistik och datainsamling 

Processägare Chefen för skogsavdelningen 

Processansvarig Chefen för enheten för statistik och datainsamling 

Syfte Syftet med denna policy är att beskriva hur 

Skogsstyrelsen arbetar med kvalitet i den officiella 

statistik som myndigheten publicerar och bidra till att 

uppfylla myndighetens arbete med riktlinjer för 

europeisk statistik (Code of Practice). 

Målgrupp Användare av Skogsstyrelsens statistik samt 

medarbetare på Skogsstyrelsen. 

Ansvar Processansvarig ansvarar för att bevaka, följa upp och 

vid behov föreslå ändringar i policyn. 

Respektive chef ansvarar för att policyn tillämpas. 

Uppföljning och 
utveckling 

Uppföljning och utveckling av detta styrande dokument 

ska ske regelbundet i processförvaltningen. 

Den närmare inriktningen och omfattningen fastställs av 

processansvarig vid varje uppföljningstillfälle. 
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Kvalitetspolicy för Skogsstyrelsens statistikproduktion 

Skogsstyrelsen har utsetts av regeringen att vara statistikansvarig myndighet 

och ansvarar därmed för att producera officiell statistik1. Enligt riktlinjerna för 

europeisk statistik ska statistikansvariga myndigheter ha en fastställd 

kvalitetspolicy som är allmänt tillgänglig2. Denna kvalitetspolicy är 

vägledande i vårt arbete med att producera objektiv, opartisk och relevant 

statistik på ett kostnadseffektivt sätt med god kvalitet. 

Kvalitetsarbetet regleras i lagen om officiell statistik3 och i föreskrifter från 

statistiska centralbyrån4 i fem huvudkomponenter. I kvalitetsbegreppet för den 

officiella statistiken står användaren i centrum. Nedan beskrivs hur vi arbetar 

med de fem huvudkomponenterna i vår statistikproduktion. 

- Relevans – Relevans handlar om hur väl statistiken belyser de frågor 

som är viktiga för användarna av statistiken. För att löpande utveckla 

relevansen för användarna har vi användarråd och en aktiv dialog med 

användare om behov av statistik och innehåll i redovisningen. Vi 

sammanställer regelbundet frågor som inkommit från användare som 

underlag för att bedöma relevansen av befintlig statistik och behoven 

av ny statistik. En viktig komponent här är även att prioritera mellan 

olika behov av ny statistik men även avseende detaljeringsgrad i 

redovisningen. 

- Tillförlitlighet – Tillförlitlighet handlar om hur väl ett statistikvärde 

skattar det vi vill mäta. Vi presenterar osäkerhetsmått tillsammans 

med statistikvärden för all statistik som baseras på slumpmässiga urval 

och beskriver osäkerhetskällor så att användaren kan bilda sig en 

uppfattning om statistikens tillförlitlighet. 

- Aktualitet och punktlighet – Aktualitet och punktlighet handlar om 

vilken frekvens återkommande statistik behöver ha för att senast 

tillgängliga statistik ska bedömas vara aktuell. Vi förbättrar våra 

produktionsprocesser för att kunna publicera statistik snabbare och ser 

över behov av aktualitet i statistikprodukterna. Vi presenterar en 

publiceringsplan inför varje år och följer upp punktligheten i våra 

publiceringar. 

- Tillgänglighet och tydlighet – Tillgänglighet och tydlighet handlar om 

möjligheterna att få tillgång till statistik, som är framtagen eller kan 

tas fram, och information om de egenskaper som statistiken har. Vi 

arbetar med tillgänglighetsanpassning, utveckling av hemsidan och 

redovisningsformer och hjälper användare att tolka statistiken utan att 

använda värderande kommentarer. 

 
1 Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. 
2 Riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice) – en handledning och exempelsamling. 

Rådet för officiell statistik. 2013. Indikator 4.1. sid 7. 
3 3 a § Lag (2001:99) om den officiella statistiken.  
4 Statistiska centralbyråns föreskrifter om kvalitet för den officiella statistiken. SCB-FS 

2016:17. 
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- Jämförbarhet och samanvändbarhet – Jämförbarhet handlar om 

möjligheterna att göra jämförelser mellan olika referenstider och olika 

grupper. Samanvändbarhet handlar om möjligheterna att kombinera 

och tillsammans analysera olika statistikvärden. Vi arbetar med att 

beskriva jämförbarheten över tid, till exempel genom att tydligt 

redovisa brott i tidsserier, och tar hänsyn till jämförbarhet vid 

utvecklingsinsatser. Vi arbetar med samanvändbarhet genom att 

jämföra vår statistik med statistik från andra källor och beskriva 

samanvändbarhet för användaren. 

Dessa komponenter av kvalitetsbegreppet redovisas även för varje 

statistikprodukt i en kvalitetsdeklaration. 

Verksamhetens och processernas kvalitet 

Vår insamling av data och statistikproduktion är tydligt skild från 

Skogsstyrelsens verksamhet i övrigt och verksamheten med att producera 

officiell statistik finns på enheten för statistik och datainsamling. Vi 

dokumenterar våra processer i Skogsstyrelsens verksamhetssystem.  

Vi arbetar med olika insamlingsmetoder i statistikframställningen och 

utbildningar och kalibreringsövningar är en viktig del av att bibehålla en god 

kvalitet. 

Vi arbetar med att över tid genomföra kvalitetsstudier för alla våra 

statistikprodukter och kvalitetsstudierna omfattar samtliga 

kvalitetskomponenter eller ett urval av dem. Vi har inkluderat en långsiktig 

plan för kvalitetsstudier och utveckling av befintliga och nya 

statistikprodukter i processplanen för statistik och datainsamling som vi 

uppdaterar årligen. 

Vi utvärderar årligen kvaliteten i den officiella statistiken och rapporterar 

resultaten till Statistiska centralbyrån. 

Versionshantering 

Versions nr Fastställt datum Ändring  Ansvarig 

1.0 2022-09-08 Fastställd Linn Christiansen 

 


