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Årsredovisning 2002 för Forskningsrådet för arbetsliv 

och socialvetenskap  

Riksrevisionsverket (RRV) har granskat årsredovisningen för 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), beslutad  

2003-02-11, och underliggande redovisning för räkenskapsåret 2002. Syftet 

har varit att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna 

rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse 

med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.  

 

RRV har avgivit revisionsberättelse utan invändning och vill fästa styrelsens 

uppmärksamhet på nedanstående.  

 

RRV önskar svar senast 2003-04-24 om vilka åtgärder FAS vidtagit eller 

kommer att vidta med anledning av våra iakttagelser i denna rapport. 

Resultatredovisningen 

Underlag till lämnade uppgifter 

Enligt ESV:s föreskrifter till 3 kap. 1 § Förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag ska de uppgifter som myndigheten 

redogör för i resultatredovisningen baseras på dokumenterade data och 

mätmetoder. RRV:s uppfattning är att uppgifterna ska kunna verifieras på 

samma sätt som den finansiella redovisningen. Vidare bör de uppgifter som 

rapporteras i resultatredovisningen sammanställas systematiskt och förvaras 

samlat vid myndigheten.  

 

RRV konstaterar att det finns brister i den sammanställning av underlag som 

ska verifiera lämnade uppgifter i FAS resultatredovisning. Vid en 

stickprovsvis granskning av tabeller och uppgifter om forskningsstödets 

fördelning har RRV gjort iakttagelser som visar på att kvalitetssäkringen av 

resultatredovisningen inte varit tillfredsställande. Exempelvis saknas 

fullständiga underlag till flera uppgifter och tabeller. I några fall skiljer sig 

underlaget från uppgiften i årsredovisningen. Vidare innehåller flera 

uppgifter, såväl underlag som tabeller, felsummeringar vilket gör att 

information som förekommer på flera ställen och som borde ha samma 

innehåll inte stämmer överens.    
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Detta visar att FAS inte tillräckligt kvalitetssäkrat att underlag till 

resultatredovisningen styrker det redovisade materialet (text och siffror) i 

årsredovisningen. Det framgår inte heller alltid vilken metod som använts 

för att ta fram underlagen.  

 

FAS bör se till att underlagspärmar innehåller information som styrker såväl 

sifferuppgifter som verbala påståenden i årsredovisningen i syfte att uppnå 

en god kvalitetssäkring av redovisat material i årsredovisningen. Underlagen 

ska kunna förstås av en extern läsare.   

Jämförelsesiffror 

Enligt samma föreskrifter som ovan ska informationen i 

resultatredovisningen omfatta de tre senaste räkenskapsåren.  

 

Vid granskningen noterades att FAS inte gjort någon sådan redovisning. 

Eftersom myndigheten bildades 2001 är det förståeligt att uppgifter från 

2000 inte kunnat redovisas. I resultatredovisningen redovisas dock en 

övervägande del av uppgifterna utan några jämförelsesiffror överhuvudtaget. 

RRV anser att FAS borde ha redovisat jämförelsesiffror för 2001 i alla 

lämnade uppgifter.  

Upphandling 

FAS har fattat beslut om att beloppsgränsen vid direktupphandling enligt 

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) ska vara 150 tkr. 

 

Vid granskningen noterades att FAS under 2002 köpt publiceringstjänster 

från ett företag till ett belopp om 618 tkr. RRV konstaterar att FAS 

överskridit beslutad gräns för direktupphandling och gör bedömningen att 

tjänsten skulle ha upphandlats enligt LOU. 

 

 

 

Revisionschef Yvonne Palm har beslutat i detta ärende. Byrådirektör 

Carina Ihrén har varit föredragande. Byrådirektör William Lindahl har 

deltagit i den slutliga handläggningen.  

 

 

 

 

Yvonne Palm  Carina Ihrén 
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