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Totalförsvarets forskningsinstituts 
årsredovisning 2009 
Riksrevisionen har granskat Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) 

årsredovisning, daterad 2010-02-18. Syftet har varit att bedöma om 

redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och 

räkenskaperna rättvisande samt om ledningens förvaltning följer tillämpliga 

föreskrifter och särskilda beslut. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet 

av revisionsberättelse fästa styrelsens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2010-05-28 med anledning av våra 

iakttagelser i denna rapport. 

 

Resultatredovisningen 
För år 2009 ställs det nya krav på innehållet i myndigheternas 

resultatredovisningar enligt 3 kap. förordning (2000:605) om årsredovisning 

och budgetunderlag (FÅB). Myndigheterna ska numera redovisa och 

kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som 

framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen, i förekommande 

fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. 

Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har 

utvecklats med avseende på volym och kostnader.   

Förändringen innebär att regeringen i hög grad överlämnar till den enskilda 

myndigheten att besluta om vad som ska rapporteras som resultatet av 

myndighetens ålagda uppgifter. Detta sker genom myndigheternas val av 

viktiga prestationer. Regeringen begär dock uttryckligen en redovisning av 

volym och kostnader för dessa prestationer.  

Oavsett hur myndigheten väljer att redovisa resultatet av sin verksamhet 

gäller den övergripande principen att årsredovisningen ska ge en rättvisande 

bild av verksamheten. Detta framgår bl.a. av Ekonomistyrningsverkets (ESV) 

föreskrifter till 3 kap. 1 § FÅB. ESV förtydligar begreppet rättvisande bild i 

flera olika skrifter. 
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Brister i redovisning av kostnader på prestationsnivå 
FOI redovisar och kommenterar verksamheten utifrån de uppgifter som 

myndigheten har enligt myndighetens instruktion och enligt regleringsbrevets 

återrapporteringskrav i enlighet med 3 kap. 1 § FÅB. FOI har i sin 

resultatredovisning delat upp sin verksamhet i anslags- och 

uppdragsverksamhet. 

Anslagsverksamheten, som utgör en mindre del av FOI:s verksamhet, har 

delats in i tre områden. För två av områdena återrapporteras verksamheten 

och kostnaderna i en separat redovisning. För det tredje området redovisas ett 

antal prestationer. FOI redovisar dock inga kostnader för dessa.  

Uppdragsverksamheten har delats in i två områden dels ”utveckling av 

verksamheten” samt dels ”forskning, kompetens och resursutveckling inom 

krisberedskapsområdet”. Inom varje område har redovisats ett antal 

prestationer men däremot inga kostnader för dessa. Återrapporteringen är i 

stor utsträckning styrd av de återrapporteringskrav som framgår av 

regleringsbrev. 

Riksrevisionen rekommenderar att FOI redovisar kostnader för väsentliga 

prestationer. Detta för att årsredovisningen för 2010 ska få ett innehåll enligt 

bestämmelserna i 3 kap. 1 § FÅB.  

 

Brister i redovisning av intäkter och kostnader enligt 
myndighetens indelning 
Av 3 kap. 2 § FÅB framgår att myndigheten ska fördela verksamhetens totala 

intäkter och kostnader enligt den indelning som myndigheten bestämmer, om 

inte regeringen har beslutat annorlunda. Verksamhetsindelningen bör hållas 

stabil över tiden.  

FOI redovisar inte någon sammanhållen redovisning av totala intäkter och 

kostnader för de två huvudområdena anslags- och uppdragsverksamhet.  

Riksrevisionen rekommenderar att FOI fördelar verksamhetens totala intäkter 

och kostnader enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § FÅB.  

 

 

 

Ansvarig revisor Bengt Bengtsson har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare 

Anne-Marie Hugmark har varit föredragande.  

 

 

Bengt Bengtsson   Anne-Marie Hugmark 
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