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Skogsstyrelsens verksamhets-
strategi beskriver hur vi ska 
fullfölja vårt uppdrag och 

arbeta mot vår vision och verksam-
hetsidé. Verksamhetsstrategin riktar 
sig till Skogsstyrelsens chefer och 
medarbetare som omsätter den i 
handling. Den riktar sig även som 
information till Skogsstyrelsens 

uppdragsgivare, intressenter och 
kunder.

Verksamhetsstrategin ligger till 
grund för utveckling och planering i 
ett flerårsperspektiv samt vår årliga 
planering och budgetering. Den är 
vägledande för utvecklingsarbete, 
kompetensförsörjning och andra 
långsiktiga prioriteringar. 

Verksamhetsstrategin fokuserar 
på de viktigaste förändrings- och 
förbättringsinsatserna genom de 
strategiska utvecklingsområdena. 
Den har ett treårs perspektiv och  
är årligen föremål för en översyn. 

INLEDNING

Marie Larsson-Stern
ordförande styrelsen

Herman Sundqvist
Generaldirektör
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Skogsstyrelsen har ställt sig bakom ”Gemensam avsiktsförklaring – svenska myndig
heter i samverkan för Agenda 2030”. Vi ska integrera de tre dimensionerna av håll
barhet (ekonomi, miljö och socialt) i våra processer, utveckla vårt hållbarhetsarbete 
och kommunicera detta på ett tydligt sätt. Vi ska bidra i genomförandet av Skogs
programmet, såväl internationellt som nationellt och regionalt. 

Vi vill också påverka och 
stärka våra målgruppers 
förmåga och vilja att agera 

för en hållbar utveckling. Viktiga 
utvecklingsområden för att åstad-
komma detta är samverkan och 
dialog som genomgående arbetssätt, 
samt att medverka på arenor för att 
öka utbytet med intressenterna. 

Som grund för det och övrig 
verksamhet tar vi fram och till-
handahåller data samt besluts-  
och kunskapsunderlag om skogens 
ekosystemtjänsters tillstånd,  
utveckling och påverkansfaktorer. 

Nyttjandet av skogen bidrar till  
en hållbar samhällsutveckling. 
Utöver att föra intressenter närmare 
varandra stimulerar samverkan 
och dialog till ökad innovation och 
ökad samhällsnytta. Vi följer aktivt 
utvecklingen i omvärlden och tar 
tillvara digitaliseringens möjligheter. 
Våra tjänster ska i första hand vara 
digitala. Baserat på en förståelse för  
kundernas behov utvecklar vi verk-
samheten i samarbete med använ-
darna. Vi utvecklar arbetet med  
hur våra verksamheter samlat bäst 
bidrar till önskade effekter. 

Vi har en god förmåga att möta  
förändrade förutsättningar för  
verksamheten, såsom resurs-
förändringar eller ny inriktning.  
I takt med att efterfrågan på skogs-
råvara och andra anspråk på skogen 
ökar, riskerar intressemotsättning-
arna att förstärkas. Därför ska vi vara 
bra på att identifiera och  hantera 
såväl målkonflikter som synergier. 

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 tar tillräcklig 
hänsyn till andra samhällsmål, ska 
ligga till grund för arbetet.

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

Vi verkar för en minskad miljö-
påverkan genom ökad andel 
fossilfria transporter, energieffek-
tivisering och hållbar upphandling 

samtidigt som vi blir mer effektiva 
genom att använda ny teknik och 
förbättra våra arbetssätt. 

Vi ska vara en attraktiv arbets givare 
som tar tillvara och utvecklar med-
arbetarnas kompetens för att möta 
de behov som framtida verksamhet 
och arbetssätt kräver. Det gör vi 
bland annat genom att erbjuda en 
god arbetsmiljö med tydliga och 
utvecklade karriärvägar. 

Vi ska arbeta med att skapa 
trygghet för våra medarbetare 
i statstjänste mannarollen, där 
utvecklingsvilja, en god värdegrund 
och ett aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete är viktiga delar. 
Förutsägbarhet och tydlighet är vik-
tiga förutsättningar för vårt arbete. 
Skogsstyrelsen ska värna om en god 
förvaltningskultur och bidra till 
ömsesidig tillit mellan medborgarna 
och myndigheten. 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.

VERKSAMHETSSTRATEGI 
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I vår verksamhetsstrategi vill vi särskilt lyfta fram nedanstående 

utvecklingsområden som vi ska arbeta med de kommande åren för 

att närma oss vår vision och verksamhetsidé. Vi integrerar dessa 

områden i vårt arbete med ledning och styrning.

 

SAMVERKAN

Vi använder samverkan och dialog som genomgående arbetssätt  

för att påverka och stärka våra målgruppers förmåga och vilja att 

agera för en hållbar utveckling. Vi skapar värde tillsammans med 

kunder och intressenter, och verkar på arenor där vi kan utöka  

utbytet med dem. Ömsesidig tillit är utgångspunkten. 

ENKELHET

Vi strävar efter största möjliga enkelhet för våra externa mål

grupper och för våra medarbetare. Vårt agerande är rättssäkert, 

konsekvent och transparent.  

DIGITALISERING 

Vi följer aktivt utvecklingen i omvärlden och tar tillvara  

digitaliseringens möjligheter. Våra tjänster är i första hand digitala, 

och vi utvecklar dem tillsammans med kunderna utifrån deras behov. 

Vi är effektiva genom att använda ny teknik och förbättra  

våra arbetssätt. 

KOMPETENS

Vi är en öppen och utvecklingsinriktad kunskapsmyndighet.  

Vi är en attraktiv arbetsgivare som tar till vara och utvecklar  

medarbetarnas kompetens och har en god arbetsmiljö med  

tydliga karriärvägar. Vår organisationskultur utgår från  

den statliga värdegrunden.

Strategiska utvecklingsområden  

    de kommande tre åren
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UPPDRAG VISION & IDÉ

Verksamhetsidé

VERKSAMHETS-
STRATEGI

MÅLSTYRNING

Myndighets-
förordningen

Instruktion 
& regleringsbrev

Skogsprogrammet

Statstjänstemannarollen

Värdegrund

Agenda 2030

17 globala mål för  
hållbar utveckling

Skogspolitiska mål

Produktionsmålet
Miljömålet

Grundlagar och 
övriga politikområden

Förvaltningspolitik, frilufts-
politik, arbetsmarknads-

politik med mera

Sveriges miljömål

Generationsmålet och de 
16 miljökvalitetsmålen

Levande skogar

Vision

”Skog till nytta för alla”

Verksamhetsstrategi 
inkl. strategiska 

utvecklingsområden

Redogörelse av och 
vägledning i principiellt 
viktiga skogspolitiska 

ställningstaganden

MILJÖPOLICY & 
HÅLLBAR UTVECKLING 

I SKOGEN

Miljöpolicy

Övergripande 
målet

Styrkort
Fokusområden

Kontrollkort
Kontrollområden

Översikt av  
Skogsstyrelsens  

styrning
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Skogsstyrelsens uppdrag och uppgifter framgår av myndighetsförordning[1], instruktion[2] 
och årliga regleringsbrev samt övriga regeringsbeslut. Uppdraget uttrycker vad vi är 
till för och vad vi ska åstadkomma eller aktivt bidra till att det händer.

1  Myndighetsförordning (2007:515)
2  Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen
3  Sidas webbplats, http://www.sida.se/globalassets/sida/sve/samarbetsparter/offentlig-sektor/avsiktsforklaring-svenska-myndigheter-i-samverkan-for-agen-
da-2030.pdf [hämtad 2018-01-09]

Ur instruktionen för Skogs-
styrelsen: Skogsstyrelsen är 
förvaltningsmyndighet för 

 frågor om skogsbruket och har till 
uppgift att verka för att landets 
skogar sköts på ett sådant sätt att de 
skogs politiska mål som beslutats av 
riks dagen kan uppnås. Myndighetens 
lokala förankring är viktig.

Av regleringsbrevet framgår att 
Skogsstyrelsen ska redovisa hur 
myndighetens verksamhet har bidragit 
till att uppfylla det av riksdagen fast-
lagda målet för utgiftsområde 23  
(Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel): insatserna ska bidra till 
goda förutsättningar för arbete, tillväxt 
och välfärd i alla delar av landet. De 
gröna näringarna ska vara livs kraftiga 
och bidra till klimat omställningen och 
att naturresurserna används hållbart.

AGENDA 2030 OCH DE GLOBALA 

MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling ger 
ökad motivation för arbetet med 
att uppnå de skogs- och miljö-
politiska målen och synliggör även 
kopplingar till andra samhällsmål. 
Skogsstyrelsen har ställt sig bakom 

avsiktsförklaringen Gemensam 
avsiktsförklaring – svenska myndig-
heter i samverkan för Agenda 2030[3]. 
Avsiktsförklaringen syftar till att 
stärka samverkan och tydliggör  
även vilka principer som denna 
samverkan utgår från.

Skogsstyrelsen arbetar med flera 
åtgärder för att utveckla hållbarhets-
arbetet och som även innefattar 
högre och tydligare ambitionsnivåer. 
Åtgärderna berör områden som 
hållbarhetsbedömning, hållbarhets-
redovisning, hållbar upphandling, 
jämställdhetsprogram och värde-
grundsarbete samt att integrera håll-
barhetsperspektiven och de globala 

målen i styrningen via till exempel 
besluts- och lednings processer och 
styrande dokument. 

Vårt verksam hetssystem och det 
process orienterade arbetssättet är  
en bra förutsättning för att kunna 
integrera hållbarhetsarbetet och 
Agenda 2030 i verksamheten.  
Ett väl fungerande hållbarhetsar-
bete åstadkoms med ett aktivt och 
engagerat ledarskap där hållbarhets-
frågorna blir en naturlig del i ledar-
skapet och därmed i värdegrunden 
och organisationskulturen.  

De 17 globala målen för hållbar utveckling

BILAGA TILL VERKSAMHETSSTRATEGIN
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SKOGSPROGRAMMET

Skogsprogrammet[4] 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 
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. 

Arbetet inom det nationella 
skogs programmets strategi vägleds 
av programmets vision Skogen, det 
gröna guldet, ska bidra till jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet samt till 
utvecklingen av en växande bioeko-
nomi. Skogsprogrammets strategi 

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

fokuserar på mål för fem fokus-
områden som regeringen anser 
är centrala för att nå visionen och 
skogspolitikens jämställda mål och 
som framgår av nedanstående bild.

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. 

SKOGSPOLITISKA MÅL

Riksdagsbeslutet En skogspolitik i takt 
med tiden[5] ligger till grund för det 
politikområde där vi verkar. De över-
gripande målen för vår verksamhet 
utgörs av de skogspolitiska målen.

I det skogspolitiska beslutet från 
1993[6] 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. Skogsproduktio-

nens 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 miljöarbe-
tet på alla nivåer i samhället.

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken 

är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Riksdagen har även beslutat om 16 
miljökvalitetsmål som beskriver det 
önskade miljötillståndet. I miljömåls-
systemet ingår också etappmål som 
kan beröra ett eller flera miljökvalitets-
mål och etappmålen ska styra mot de 
samhällsförändringar som behövs för 
att miljökvalitetsmålen och genera-
tionsmålet ska kunna nås. 

Av de sexton miljökvalitetsmålen 
finns tydliga kopplingar till skog, 
skogsbruk och Skogsstyrelsens verk-
samhet för mer än hälften. Levande 
skogar är centralt i sammanhanget 
och för detta mål har Skogsstyrelsen 
ett utpekat uppföljningsansvar. 
Tydlig koppling finns också till miljö-
kvalitetsmålen Begränsad klimat-
påverkan, Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Grundvatten av god 
kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö 
samt Ett rikt växt- och djurliv.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar 
innebär att Skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljö-
värden och sociala värden värnas.

Generationsmålet är det övergripande målet 
som visar inriktningen för Sveriges miljö
politik. Målet ger vägledning om de värden 
som ska skyddas och den omställning av 
samhället som behöver ske inom en gene
ration för att nå miljömålen. 

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 från 
år 1993 medför att åtgärder som 
krävs för att bevara skogslandskapets 
natur- och kulturmiljövärden är ett 
gemensamt ansvar för skogsbruket 
och myndigheterna. För att politi-
kens mål ska kunna uppnås krävs 
stora frivilliga insatser från skogs-
bruket utöver de krav som ställs i 
lagstiftningen. 

Sektorsansvaret stöttas genom en 
betoning av de kunskapsbyggande 
styrmedlen. 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, och för att få veta vilket 
stöd som behövs från staten för att 
mäkta med åtagandena. Samman-
fattningsvis beskrivs skogspolitiken 
ofta som ”frihet under ansvar”.

SKOGSSTYRELSENS VISION

Utifrån vårt myndighetsuppdrag 
och de skogspolitiska målen har 
Skogsstyrelsen formulerat en vision 
Skog till nytta för alla som är både 
ett önskat framtida tillstånd och en 
ledstjärna i vårt arbete.

SKOGSSTYRELSENS 

VERKSAMHETSIDÉ 

Vår verksamhetsidé beskriver med 
fler 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 utvecklingsinriktad 

kunskapsmyndighet som arbetar i 

bred samverkan.

MILJÖPOLICY OCH HÅLLBAR 

UTVECKLING I SKOGEN

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.

STATSTJÄNSTEMANNAROLLEN 

OCH VÄRDEGRUND   

En god förvaltningskultur handlar  
om förtroende och tillit: Att med-
borgarna har förtroende för och känner 
tillit till myndigheterna och staten. 
Som statstjänsteman ska man känna 
till den statliga värdegrunden, följa 
lagarna och förebygga korruption. 
Detta utgör grunden för en etisk 
kompass och förmåga att hantera 
svåra situationer och dilemman på 
ett sätt som gör att förtroendet för  
de statsanställda, myndigheterna 
och förvaltningen upprätthålls.
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Den statliga värdegrunden består  
av sex principer som lägger en  
professionell plattform för alla  
stats anställda och gör det tydligt  
vad det innebär att jobba i staten.  
De sex grundläggande principerna  
är enligt nedan och texten är i 
huvudsak hämtad från Statskontoret 
som har i sitt uppdrag att främja och 
samordna arbetet för en god förvalt-
ningskultur i staten.  

• Demokrati. Som statsanställd arbetar 

du på medborgarnas uppdrag och ser 

till att de beslut som riksdagen och 

regeringen fattar blir verklighet.  

Du ska uppträda på ett sätt som bidrar 

till att bygga och bevara förtroendet för 

myndigheterna och staten. 

• Legalitet. En myndighet kan bara 

vidta åtgärder när den har stöd i lag. 

Rättssäkerhet kräver att du alltid  

överväger vilket rättsligt stöd du har 

för de åtgärder du tänker vidta.   

• Objektivitet. Alla måste kunna lita på 

att du som är statsanställd agerar sak-

ligt och opartiskt. Du måste därför vara 

uppmärksam på de intressekonflikter 

som kan uppstå. Det innebär bland 

annat att du anmäler bisysslor och jäv 

till arbetsgivaren och att du självklart 

inte agerar korrupt.  

• Fri åsiktsbildning. Öppenhet är en 

grundprincip i demokratin. Yttrande-

frihet, meddelarfrihet och offentlighet 

gäller. I staten finns det också förbud mot 

efterforskning och repressalier som inne-

bär att arbetsgivaren inte får ta reda på 

källor eller visselblåsare eller att straffa 

den som uttalat sig kritiskt i media. 

• Respekt. Du behandlar alla människor 

lika och med respekt. Det innebär 

att du inte tummar på de mänskliga 

fri- och rättigheterna eller diskrimi-

nerar någon på grund av till exempel 

kön, ålder, etnisk tillhörighet eller 

funktionsnedsättning. 

• Effektivitet och service. I staten ska 

du förena effektivitet med service och 

tillgänglighet. Du informerar, vägleder 

och ger råd på ett enkelt och begripligt 

sätt och så snabbt som möjligt.  

Du utför också dina uppgifter på 

ett effektivt sätt och hushållar med 

resurserna.

”Som statstjänsteman ska man känna  
till den statliga värdegrunden, följa 
lagarna och förebygga korruption.  
Detta utgör grunden för en etisk  
kompass och förmåga att hantera  
svåra situationer och dilemman på  
ett sätt som gör att förtroendet för de  
statsanställda, myndigheterna och  
förvaltningen upprätthålls.”
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