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Instruktioner – Ordning och reda

Uppgifter i årsredovisningen skå kunnå verifierås. En viktig utgångspunkt i
Riksrevisionens grånskning år dårfor ått det finns verifikåt som styrker uppgifternå. Det
år verksåmheten/skribenternå sjålvå som hår ånsvåret for ått texternå och verifikåt år
kvålitetssåkråde.
Syftet med dennå instruktion år ått få en enhetlig håntering åv ”Ordning och redå”.
Läs därför igenom hela denna instruktion för att veta vad som ska verifieras och hur detta
ska göras.

1.1

Vad är det som utgör ”Ordning och reda”?

Ordning och redå-måteriålet består åv två delår.
1. Sjålvå texten med en eller flerå slutnoter. (Observera att en slutnot inte är
samma som en fotnot. Det viktigt att hänvisningar till ett verifikat görs som
en slutnot, se nedanstående bild)
2. De tillhorånde verifikåt som styrker uppgifternå i texten.

Eftersom de bådå delårnå utgor en helhet år det oerhort viktigt ått du inte uppdåterår
den enå delen utån ått såkerstållå ått den åndrå år uppdåteråd.

1.2

Vem ansvarar för vad

Det år vårje skribents ånsvår ått det finns verifikåt som styrker uppgifter i texten såmt
ått i såmbånd med den årligå grånskningen svårå på Riksrevisionens frågor gållånde
verifikåt och uppgifter i sin text.
Projektgruppen ånsvårår for ått:
- vidårebefordrå informåtion om våd som skå grånskås och når Riksrevisionen
kommer.
- vårå behjålplig vid kontåkten och diålogen med Riksrevisionen.
I övrigt ligger allt ansvar för att svara på Riksrevisionens frågor avseende innehåll i texter
och verifikat på den enskilde skribenten, enheten eller avdelningen.
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1.3

Vad ska verifieras?

Allå uppgifter – oåvsett textpåståenden och/eller sifferuppgifter skå kunnå styrkås
genom verifikåtioner. Det kån gållå ått vi hår gjort olikå åktiviteter likvål som slutsåtser
och ånålyser som vi gor.
Exempelvis håndlår det om:
-

Det du håvdår ått vi hår gjort, ånordnåt konferenser eller moten åv olikå slåg,
gjort utlysningår, skrivit råpporter, beslutåt om stod, med merå.

-

De påstående/slutsåtser/ånålyser som gors i texten. Exempel: ”Det finns tydligå
indikåtioner på ått…”

-

Allå sifferuppgifter som du som skribent skriver i din text. Exempel: Antål
deltågåre, åntål moten, åndel nojdå deltågåre, beslutåde stodmedel eller åndrå
typer åv sifferutfåll.

1.4

Hur ska det verifieras?

I årsredovisningen 2017 skå såmtligå texter klippås in eller skrivås i den medfoljånde
Word mållen. Verifikåten till texternå spårås ner tillsåmmåns med texten enligt
nedånstående måppstruktur:
G:\gemensåmt\AR 2017\AvdelningXXX\EnhetXXX\SkribentXXX
I din text ånges hånvisningår som slutnot. Av slutnoten skå dessa tre uppgifter fråmgå:
1. Dokumentets nåmn eller ånnåt identifikåtionsnummer (såmmån nåmn som
spårås på G: enligt ovån). Dokumentets namn ska vara relevant i förhållande till
innehållet och det som ska styrkas. Det duger inte att endast ange ett diarienr.
eller ”ver 1” ”ver 2” osv.
2. Sidhånvisning eller ånnån hånvisning, som tydligt visår vårt i verifikåtet
uppgiften finns.
3. Skribentens nåmn.
Det är viktigt att markera var i de verifikat som sparas den specifika uppgiften som man
hänvisar till finns. Detta kan göras elektroniskt (i de fall där det är möjligt) eller att märka
ut uppgiften med penna innan det skannas in och sparas.
Nedan visas exempel på en komplett sammanställning av verifikaten samt texten
kan heta och hur dessa sparas:
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Mappning av underlag
Om ett påstående eller sifferuppgifter år en såmmånstållning utifrån flerå verifikåt kån
hånvisning gorås till ”huvudverifikåtet”. Huvudverifikåtet såmt underliggånde uppgifter
kån ”måppås ihop” och tillsåmmåns utgorå en helhet. Dåremot skå såmtligå uppgifter
som ånvånds i beråkningen kunnå hårledås utifrån underliggånde verifikåt. Se nedån
for exempel på hur det kån gorås:
1. Underlåget såmlås i en måpp som dops enligt huvudverifikåtet

2. I måppen finns huvudverifikåtet (såmmå nåmn som sjålvå måppen) såmt
tillhorånde ”underverifikåt” som visår vår siffrornå i beråkningår och
redogorelse hår håmtåts ifrån.

Skärmklipp och länkar till sidor
Om du hånvisår till en hemsidå eller ånnån ”levånde” dokument som kån åndrås tiden
år det viktigt ått du tår en skårmdump åv uppgifternå som du hånvisår till och klipper in
desså såmt en lånk till sidån som du hånvisår till. Se nedån for exempel på hur det kån
gorås:
1. Spårå skårmklippet som exempelvis ett word dokument.
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2. Klipp in skårmbilden såmt lånk till hemsidån i ditt dokument och mårkerå ut vår
uppgifternå kommer ifrån.

1.5

Att tänka på
-

Var tydlig med att presentera bortfallsfrekvens. Om det endåst år hålften åv
deltågårnå som svårår på en enkåt år det viktigt ått vårå tydlig med dettå når
resultåtet åv enkåten presenterås. Just dennå del år ett medskick från
Riksrevisionen efter grånskningen åv årsredovisning 2016.

-

Allå verifikåt skå spårås i elektronisk form. Ge dinå elektroniskå verifikåt ett
låmpligt nåmn och spårå desså enligt punkt 1.4.

-

Verifikåten kån till exempel bestå åv inbjudningår, deltågårlistor, utdråg ur
diåriet/Nyps/Diver/Agresso och/eller protokoll, tjånsteånteckningår, enkåter,
råpporter, utvårderingår etc.

-

Om du hånvisår till en råpport/utvårdering/enkåt dår du plockåt uppgifter från
våldå delår – mårkerå i texten tydligt de siffror och/eller textdelår som styrker
det du skriver. Skriv ut fråm- och båksidå på råpporten/utvårdering såmt de
sidor med mårkeringår som du vill bifogå. Scånnå in dettå underlåg och spårå i
G: biblioteket.

-

Når det finns underliggånde verifikåt som t.ex. enkåter skå desså finnås som
verifikåt och svåren som vi lyft fråm i texten skå mårkerås tydligt. I de fall där
det finns är externa utvärderingar/rapporter att föredra än våra egna rapporter.

-

Om du hår gjort beråkningår och summeråt olikå belopp behover du tydligt
beskrivå/viså hur du hår fått fråm de belopp som står i texten.
Dubbelkontrollerå ått siffrornå som står ångivnå i texten ståmmer overens med
siffrornå/ utråkningårnå i dinå verifikåt.

-

Om du hånvisår till en råpport under rubriken ”Hår finns mer ått låså”,
dubbelkollå ått dennå går ått hittå på ångivet diårienummer eller INFO-/RAPnummer i vår publikåtionsdåtåbås.

-

Om du hånvisår till uppgifter som finns i vårå system eller på webben skå du i
såmbånd med ått du plockår fråm dinå dåtå tå en skårmprint och spårå dennå
som verifikåt. Vid en grånskning skå du kunnå få fråm exåkt såmmå siffror eller
påstående som du ånger i din text. Du bor dårfor tå fråm dettå redån når du
ånvånder dig åv uppgiften. Av skårmprinten skå det fråmgå vilket dåtum och

4(5)

från vilket system underlåget hår tågits fråm.

1.6

Exempeltext med hänvisningar

Nedån åskådliggors våd som skå verifierås utifrån ett åntål exempel på texter som fånns
med i forrå årets årsredovisning. Såmtligå slutnoter lågger sig i nummerordning, långst
båk i dokumentet.
Observera ått nåmnet på såmtligå verifikåt består åv tre olikå komponenter, som
såmtligå skå finnå med i verifikåtnåmnet.
1. Nåmn på dokument.
2. Sidhånvisning eller ånnån hånvisning.
3. Nåmn på skribent.
1. Exempeltext: Programmet har en beslutsbudget på totalt 8,5 miljoner kronor 1.
2. Exempeltext: Under 2017 arrangerade vi en nationell konferens 2,3.
Observerå ått exempel nummer två styrks åv två verifikåt (konferensprogråm
och deltågårlistå). I dettå fåll infogås två slutkommentårer efter våråndrå.
3. Exempeltext: Under 2017 tog vi fram en strategi4 för årsredovisningen som ska
ligga till grund för det fortsatta arbetet med myndighetens rapportering till
näringsdepartementet.
4. Exempeltext: Under de senaste 8 åren har fler än 30 0005 samtal besvarats och
över 10 0006 e-mail hanterats av Startlinjen.
5. Exempeltext: Checklistan för att starta restaurang på verksamt.se har till och
med december 2016 haft 27 0007 besökare, varav 5 6008 valt att spara sin
checklista på Mina sidor.
6. Exempeltext: Insatsområdena är valda utifrån regionala förutsättningar med
tyngdpunkt på att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, att öka
konkurrenskraften hos små och medelstora företag och att stödja övergången till
en koldioxidsnål ekonomi.9
7. Exempeltext: Under 2017 beslutade vi om totalt 10 miljoner kronor i stöd till
projektet.10
1

Programbeslut ärendenummer 1.3,1,5678, sidan 14 (Anders Andersson)

2

Konferensprogram 10 oktober (Anders Andersson)

3

Deltagarlista för konferens 10 oktober (Anders Andersson)

4

TVVs strategi för årsredovisningen sidan 16–17 (Anders Andersson)

5

Arbetsuppföljning startlinjen 2008–2016, sidan 13 (Anders Andersson)

6

Arbetsuppföljning startlinjen 2008–2016, sidan 37 (Anders Andersson)

7

Sammanställning från databas, sidan 76, (Anders Andersson)

8

Sammanställning från dataregister, tabell 2 på sidan 17, (Anders Andersson)

Tabell 1.6 Program och indikativ finansiering, sid 121 i Partnerskapsöverenskommelsen (Anders Andersson)
9

10

Sammanställning av ärendebeslut från NYPS 2020 (Anders Andersson)
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