Statistikenheten

Kvalitetspolicy för officiell statistik
Jordbruksverket är en av de knappt 30 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige.
Vid Jordbruksverket sker framställningen av officiell statistik på Statistikenheten. Vi publicerar
jordbruksstatistik som är lätt att förstå, med det innehåll och den kvalitet som användarna i
Sverige och i andra EU-länder behöver.
Vi arbetar efter de riktlinjer för europeisk statistik som antagits av kommittén för det europeiska
statistiksystemet.1 Riktlinjerna är en utgångspunkt och ett stöd i vårt arbete att ständigt förbättra
statistikens, processernas och verksamhetens kvalitet. Vi utvärderar vår statistik enligt Statistiska
centralbyråns föreskrifter (2017:8) om utvärdering av den officiella statistikens kvalitet

Den officiella statistikens kvalitet
•

Vår statistik är objektiv och opartisk.

•

Användarnas behov är utgångspunkten för vårt arbete.

•

Den statistik vi tar fram är jämförbar med statistiken från andra EU-länder.

•

När vi publicerar statistik beskriver vi statistikens relevans, tillförlitlighet, aktualitet och
punktlighet, tillgänglighet och tydlighet samt jämförbarhet och samanvändbarhet.
Kvalitetsdeklarationen följer Statistiska centralbyråns föreskrift SCB-FS 2016:17.

Processkvalitet
•

Vi arbetar målmedvetet för att statistiken ska tas fram effektivt och med god kvalitet.

•

De statistiska metoder vi använder för att framställa statistiken är baserade på vetenskapliga
grunder.

•

Vi arbetar i enlighet med den av FN föreslagna processen för statistikframställning.

•

Vi dokumenterar, utvärderar och synliggör de processer vi arbetar med.

Verksamhetens kvalitet
•

Vi arbetar enligt Jordbruksverkets vision ”Enklare tillsammans” för att bidra till ett
konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle. Vi bidrar
genom att publicera lättillgänglig och objektiv statistik för information, utredningar och
forskning.

•

Vi drar nytta av den ämneskompetens och de kontaktnät inom jordbruksområdet som finns
på Jordbruksverket.

•

Vi tillämpar statistiksekretess och har rutiner för att säkerställa den. Statistikenheten och
dess verksamhet med officiell statistik är tydligt skild från övrig verksamhet vid
Jordbruksverket.

•

Kvalitet är alla medarbetares ansvar. Vi hämtar inspiration och utvecklas genom att
samarbeta med andra statistikansvariga myndigheter såväl i Sverige som internationellt.

1

Läs mer om riktlinjerna i ”Riktlinjer för europeisk statistik. (2014). Stockholm: Rådet för officiell statistik”.

