


Statskontoret

Staten

Ansvarighetsarbetsgrupp

Informations-

samlandet

Ansvarsstrategier i olika 

förhandlingsområden

Påbörjandet av 

utvecklingsarbete

Synvinlar: 

ministerier, 

ämbetsverken 

och anstalter

Ansvarighet synliggjord

• #ansvarighetsynliggjord

• sparring, diskussion, 

utmanande

• att kommentera 

utkastversioner

Ansvarighet vs. 

Ledningsverktyg

• jämförbarhet, 

målmedvetenhet, 

kommunikation

• fortlöpande stöd för 

ansvarsarbetet

• konsolidera ansvar i 

verksamheten

Sammanfattning av 

ansvarihetsarbetet

Anvisningen om 

ansvarsrapportering

Projektets mål och stegen i utvecklingen



Vad är ansvarighet hos staten?

Synvinklar och definitioner av ansvar





Definiering av ansvarigheten

Företag

• Resultatskyldighet gentemot
aktieägarna

• Genomförandet i dagsläget förutsätter
ansvar för sin verksamhets ekonomiska 
och sociala konsekvenser och 
miljökonsekvenser

• Intressentgruppers förväntningar på 
företagens verksamhet 

• Hantering av risker och rykte

• Nya affärsverksamhetsmöjligheter

• Företagsansvaret en central del av 
företagens överlevnad i framtiden

Statsförvaltning

• Statsförvaltningens uppgift är att 
verkställa de lagar som riksdagen stiftar 
med statsrådet som det högsta organet

• Genomförs en demokratisk åsikt på 
hurdant samhället borde vara

• Innehåller intressentgruppers 
förväntningar på statens verksamhet (?) 

• Beaktandet av de globala utmaningar
som påverkar verksamhetsmiljön är en 
central del av statens effektiv
verksamhet i framtiden



Indelningen är inte svartvit

Företag

• Den traditionella tanken på företagets 
kärnuppgift har utmanats.

• Särskilt på 2010-talet har det uppstått 
en grupp företag som inkluderat 
ansvarighetstemat till en del av sin 
verksamhet och sina uppgifter. 

• Företagen och marknaderna förändrar 
världen – innovationer har en central roll 
i att lösa hållbarhetsutmaningar. 

Statsförvaltning

• Med tanke på ansvarigheten och hållbar 
utveckling är det nödvändigtvis inte 
tillräckligt med att statsförvaltningen 
utför sina lagstadgade uppgifter.

• Tydligt informerad ansvarsarbete är
förutsättningen till att staten kan
övertygande reglera företagens
ansvarsarbete.

• Reglering av hållbar finansiering

• Ökad skyldighet att rapportera icke-
finansiell information (t.ex. EU-direktiv
2014/95/EU)



Ansvarsrapport separat från 
verksamhetsberättelsen

FN:s mål för hållbar utveckling som referensram

Statskontoret anger anvisningen:



Vad rapporteras?



Ansvarsrapport Databank
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Ansvarsrapporteringen i ett nötskal

Positiva och mätbara samhälleliga fördelar som mål – också svagheter måste identifieras

Ansvarig

verksamhet
• Miljöansvar

• Socialt ansvar

• Ekonomiskt ansvar

Mål för hållbar

utveckling
• egen organisations

roll och

• möjligheter att 

påverka lösning av 

hållbarhetsutmaningar



Statsrådets roll i målen för hållbar utveckling
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EFFEKTIVITET

RESULTAT

INSATSER

RESURSSER

• Expertis och kunskap 

inom olika områden

• Nationell och 

internationell 

samarbete

• Tvärvetenskaplig 

forskning

• Genomförande av 

lagstiftning

• Lagstiftningsutveckling

• Strategisk 

prestationshantering 

och konkret 

innehållsarbete i 

administrativa sektorer

• Positiva, neutrala och 

negativa 

konsekvenser på

• Miljö

• Samhället

• Ekonomi

Tyngdpunkter enligt 

förvaltningsområde



Statens
ansvarsrapportering

Hur har Statskontorets projekt avancerat?



Anvisningar för ansvarsrapporteringen

• Statskontoret ger de första anvisningarna om upprättande av 
ansvarsrapporter hösten 2020.

• Mer omfattande anvisningar ges våren 2021.
• Rapporter enligt anvisningarna upprättas om verksamheten 2021, 

publiceras våren 2022
• Tidtabellen för upprättandet av rapporten skiljer sig från tidtabellen för 

bokslutet

• I anvisningarna ingår
• En beskrivning av de SDG-mål som valts som referensram
• Sammanställda länkar till FN:s SDG-anvisningar
• Exempel på en rapport som uppfyller minimikraven
• En beskrivning av hur rapporten kan göras mer ambitiös
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Statens ansvarsrapportering 
på Statskontorets webbplats 

Workshoppar sparkar igång 
i november

Vill du skriva om 
ansvarighet? 

Kom med och hitta på idéer!
#ansvarighetsynliggjord



Tack!
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Ekonomiförvaltningsspecialist
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