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Abstract 

Behovet av oberoende kontroll har ökat i och med New Public Managements 
spridning. I Sverige fanns före inrättandet av Riksrevisionen inget nationellt 
revisionsorgan som levde upp till internationella idéer angående oberoende 
kontroll. I reformen av kontrollmakten användes och anpassades idéerna till den 
svenska kontexten. Denna anpassning resulterade i en unik organisering mellan 
det nya revisionsorganet och riksdagen. En politiskt tillsatt styrelse fick i uppgift 
att utgöra länk mellan Riksrevisionen och riksdagen. Organiseringen är omstridd 
och det vi kommer fram till i uppsatsen är att den försvagar Riksrevisionens 
möjlighet till att få gehör för sin granskning. Vi har använt oss av textanalys för 
att spåra de internationella idéerna i svensk kontext och intervjuat nyckelpersoner 
för att skapa en mer nyanserad bild.   
 

Nyckelord: Riksrevisionen, oberoende kontroll, INTOSAI, Lima-deklarationen, 
resande idéer  
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1 Inledning 

Kontroll av den statliga verksamheten intresserade oss då den i och med New 
Public Management (NPM) fått en viktigare roll för det politiska systemet (Power 
1997). Vanligtvis har fokus i forskning om kontroll legat på det politiska 
beslutsfattandet och förvaltningen har hamnat i bakgrunden (Ahlbäck 2003 s.148). 
Enligt Ahlbäck byggde det politiska systemets legitimitet tidigare på att 
medborgarna, främst genom vilka de röstade på, i förväg kontrollerade den politik 
som skulle föras. Detta kontrollsätt sägs vara otillräckligt i dagens Sverige då 
relationen mellan de politiska partierna och väljarna har försämrats och partierna i 
mindre utsträckning kan fungera som en länk mellan staten och medborgarna. Den 
försämrade relationen tillsammans med förvaltningens tillväxt och 
svåröverskådlighet har lett till att förhandskontroll inte längre är tillräcklig för att 
upprätthålla legitimiteten i den svenska demokratin. För att ge medborgare, och 
även de folkvalda, en möjlighet till kontroll är det idag nödvändigt att även i 
efterhand kontrollera att politikernas agenda verkligen implementerades som det 
var tänkt (Ahlbäck 2001 s. 287ff). Ovanstående motiverar vårt val av 
problemområde. 
Fokus i uppsatsen ligger på Riksrevisionen och grundtanken att ett statligt 

kontrollorgan bör vara oberoende för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett 
önskvärt sätt. Vår förförståelse är att organisationsrecept från International 
Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) använts som underlag vid 
grundandet av Riksrevisionen. Vi har för avsikt att undersöka vilka 
rekommendationer INTOSAI ger angående ett kontrollorgans oberoende och att 
försöka hitta spår av hur dessa har använts i Sverige. Vi ämnar även undersöka 
vilka konsekvenser den svenska kontexten kan ha fått för organets verksamhet. 
Det svenska kontrollkomplexet är en sammansättning av olika organisationer med 
delvis överlappande funktioner. Vi menar att en översiktlig redovisning av 
komplexet kan skapa en större förståelse för vårt valda problemområde och har 
därför valt att presentera de olika kontrollmekanismerna.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om internationella recept angående 
nationella revisionsorgans oberoende låg till grund för reformen av den svenska 
kontrollmakten.  Våra frågeställningar är: 
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• Vilka idéer och recept för oberoende kontroll finns i Lima-
deklarationen? 

 

• Använde Sverige idéerna och recepten om oberoende kontroll när 
kontrollmakten reformerades? Kan man spåra ett användande i 
resultatet av reformen? 

 
 

• I vilka avseenden är Sveriges översättning av idéerna och recepten 
unik och vilka konsekvenser får detta? 

 

1.2 Tillvägagångssätt och perspektiv 

Under inledningsfasen av vårt arbete med uppsatsen uppmärksammade vi att det 
ofta för att motivera en reform av den svenska kontrollmakten hänvisades till 
Sveriges uteblivna följsamhet med internationella standarder.  Därefter frågade vi 
oss om det finns spår av dessa standarder vid bildandet av Riksrevisionen och hur 
vi skulle kunna finna dem. Vi har valt att i uppsatsen använda oss av teorier om 
recept, resande idéer och översättning som återfinns inom mytperspektivet. Dessa 
kan hjälpa oss att undersöka förekomsten av och ge en beskrivning av hur 
överföringen av internationella idéer eller recept till den svenska kontexten ser ut.  
Det material vi främst använt oss av vid undersökningen är hämtat från 

Riksrevisionens, riksdagens, regeringens, INTOSAIs och myndigheters hemsidor. 
Materialet inkluderar såväl förslag, propositioner, förarbetet, policydokument som 
motioner och yttranden. Vi har gjort en textanalys av det svenska materialet för att 
spåra förekomsten av internationella idéer.  
Bakgrund och fördjupning i ämnet har vi fått via artiklar och böcker som berör 

forskningsområdet. Då delar av arbetet har berört områden med politisk laddning 
har även ett urval av artiklar från Dagens Nyheter (DN) i ämnet använts. Slutligen 
har vi använt oss av intervjumaterial som vi samlat in för uppsatsen. Den första 
formen av intervju utgjordes av en blandning mellan samtalsintervju och 
semistrukturerade frågeundersökningar. I dessa intervjuer lät vi således den 
intervjuade styra samtalet relativt fritt (Esaiasson m.fl. 2005 s. 220). Dessa 
genomfördes per telefon och dokumenterades skriftligt i direkt samband med 
intervjun. Den andra formen av intervjuer utgjordes av skriftliga frågor och svar 
via e-post. Viktigt att notera är dock att vi i huvudsak inte har grundat vårt arbete 
på de intervjuer vi gjort utan använt oss av dem för att gå djupare in på intressanta 
spår, eller upptäcka nya infallsvinklar.   
Huvuddelen av vår empiri utgörs således av officiella publikationer som kan 

anses ha hög tillförlitlighet. De DN-artiklar vi valt att använda oss av är antingen 
skrivna av eller referar till experter på statlig revision.  
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1.3 Recept, resande idé och översättning 

De teorier vi använder kallas vid olika namn i litteraturen och används delvis 
överlappande, men vi väljer att utgå ifrån de benämningar som finns i Christensen 
m.fl. och Czarniawska & Sevón. Då det inte råder någon enhällighet kring hur 
teorierna används, medför det att vi här vill precisera hur vi tolkar och använder 
dem. Teorierna behandlar tre delar, idéns och receptens innehåll, resa och 
slutligen dess översättning till lokal kontext. 

Idé och recept: Vi kommer att använda oss av idé och recept för att beskriva 
det som utgör kärnan av innehållet i det som ska föras vidare (Christensen m.fl. 
2005 s. 78ff). I vårt fall utgörs innehållet av behovet av oberoende kontroll. Som 
vi tolkar och använder teorierna är recept den konkreta formeln för hur man 
organisatoriskt och praktiskt ska genomföra idéns innehåll. Idéerna är mer 
teoretiska i sin karaktär. 

Resande idé: När vi beskriver överföringen av idéer använder vi begreppet 
resande idé. Det betyder i bokstavlig mening att en idé eller ett recept förflyttas 
från en punkt till en annan (Christensen m.fl. 2005 s. 85ff, Czarniawska & Sevón 
1996 s. 34ff). För vårt vidkommande är det idéerna om oberoende kontroll som 
rest in i den svenska kontrollmakten.   

Översättning: Slutligen vill vi även redogöra för teorier om översättning som 
beskriver hur en idé eller ett recept tas upp i en ny kontext och där anpassas eller 
omformas till att passa den rådande kontextens behov. Här handlar det således om 
hur organisationen som tar upp idén gör om och bearbetar den så att den passar in 
i den lokala kontexten (Christensen m.fl. 2005 s. 95ff). Det som därmed kan 
hända är att det ursprungliga receptet omformas i stor utsträckning. Tillsammans 
gör resande idéer och översättning det möjligt för organisationer att förändras.  
Vi kommer i nästa avsnitt beskriva idén om behovet av oberoende granskning, 

som vi bygger detta arbetet på.  
 



 

 4 

2 Den resande idén: behovet av 
oberoende kontroll 

Kontroll kan utföras med sikte på demokrati, rättssäkerhet eller effektivitet och 
kan enligt Premfors m.fl. utföras på fyra olika sätt. Den öppenhet som finns 
inbyggd i den svenska förvaltningsmodellen ska se till att allmänheten har insyn i 
förvaltningens verksamheter och utgör således en kontrollmöjlighet. 
Medborgarens rätt att överklaga beslut fattade av olika myndigheter i enskilda 
ärenden utgör en andra möjlighet till kontroll. Utöver de olika sätt medborgarna 
kan kontrollera förvaltningsverksamheten finns bestämmelser om intern kontroll 
och inrättandet av externa offentliga kontrollorgan (Premfors m.fl. 2003 s. 223). 
De externa kontrollorganen behövs för att genom efterkontroller ta fram 
oberoende information som man sedan kan väga mot förvaltningens egna 
uppgifter (Ahlbäck 2001 s. 295). I denna uppsats kommer vi att fokusera på den 
externa kontrollen.  
Till grund för detta arbete ligger idén att det finns ett behov av oberoende 

extern kontroll eller granskning av staten (Lima-deklarationen). Granskning bör 
vara oberoende eftersom den inte utgör en politiskt neutral handling. Den 
information som revisionen presenterar tydliggör huruvida förvaltningen skött 
sina uppgifter väl eller ej och detta får sedermera konsekvenser för de styrande 
politikernas trovärdighet. På så vis utför även en opolitisk granskare ett inlägg i 
politiken (Ahlbäck 2003 s. 157). Statsvetarna Ahlbäck och Petersson poängterar 
vikten av att säkerställa revisionens oberoende i förhållande till den politiska 
makten och därmed möjliggöra att verklighetstrogna rapporter, som innehåller 
både positiv och negativ kritik, publiceras och når ut till allmänheten (DN 99-09-
21).  
Oberoende granskning av förvaltningens verksamhet är av central betydelse 

för den svenska demokratin. Ahlbäck menar att det idag är tydligt att 
förvaltningen inte är ett lydigt instrument i politikernas händer och att en förd 
politik således inte alltid medför det tänkta resultatet. Om politikerna inte erhåller 
tillräcklig information om hur förvaltningens verkställande förflyter kompliceras 
deras ansvarsskyldighet mot folket. Således blir det viktigt för hela det politiska 
systemets legitimitet att förvaltningen kontrolleras och information når de 
folkvalda (Ahlbäck 2001 s. 286f).  
Tjänstemän i länder som reformerat enligt NPM förväntas i större utsträckning 

än tidigare vara med och utforma politiken i och med att de ofta får ett mål att 
uppnå men sparsamma beskrivningar av vägen fram till målet. För att kunna nå 
målet måste tjänstemännen således självständigt fatta många beslut som är av stor 
vikt. Detta kräver ett stort utrymme för eget handlande och innebär i realiteten att 
politiska beslut inte enbart fattas av politiker utan även på förvaltningsnivå. För 
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att ge medborgare en möjlighet till ansvarsutkrävande är det idag nödvändigt att i 
efterhand kontrollera att politikernas agenda verkligen implementerades som det 
var tänkt (Ahlbäck 2001 s. 287ff). NPM har enligt Michael Power lett till en 
spridning av statlig revision då reformen lägger vikt vid användandet av revision 
som en mekanism för kontroll (Power 1997). Sverige är ett av många länder som 
infört NPM (Pollitt och Bouckaert 2004) och således antar vi att större vikt har 
lagts vid revision. Vi menar att den statliga granskningens ökade betydelse torde 
leda till att granskningsverksamheten blir föremål för mer ingående 
undersökningar. Vår förhoppning är att denna uppsats ska kunna bidra till en ökad 
förståelse av den svenska kontrollmakten i allmänhet och Riksrevisionen i 
synnerhet. 

 

2.1 International Organisation of Supreme Audit 
Institutions 

Anledningen till att vi har valt att fördjupa oss i The International Organisation of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) är att det är härifrån vi misstänker att idén 
och recepten till reformen av den svenska kontrollmakten kommer. Sverige har 
varit medlem i INTOSAI, som är en ”autonom, oberoende och icke-politisk 
organisation”, sedan den bildades 1953 (www.intosai.org, intervju Rostedt). 
Medlemskap i INTOSAI är öppet för nationella revisionsorgan, så kallade 
Supreme Audit Institutions, i FN:s medlemsstater (Förslag 1999/2000:RS1 s. 27).  
Organisationen ska främja utbyte av idéer, kunskap och erfarenhet samt agera 

som en erkänd röst för nationella revisionsorgan inom den internationella 
gemenskapen. Organisationens vision är att främja gott styre i de olika länderna. 
Ett väl fungerande nationellt revisionsorgan kan hjälpa sin regering att t ex 
förbättra sin prestation, öka insynen i verksamheten, garantera ansvarsskyldighet, 
öka allmänhetens tillit och främja det riktiga och effektiva användandet av 
offentliga tillgångar (INTOSAI Strategic Plan 2005-2010 s. 6).  

2.1.1 Lima-deklarationen 

På INTOSAI:s kongress i Peru 1977 antogs ”The Lima Declaration of Guidelines 
on Auditing Precepts”, hädanefter Lima-deklarationen (INTOSAI Strategic Plan 
2005-2010 s. 5). Lima-deklarationen innehåller normerande rekommendationer 
och allmänna riktlinjer, det vi i teoridelen omnämner som idéer och recept, 
angående hur den statliga revisionen bör organiseras (Förslag 1999/2000:RS1 s. 
27). Deklarationen belyser vikten av att de statliga kontrollorganen är oberoende 
och betonar demokratiska värden (INTOSAI Strategic Plan 2005-2010 s. 5). Vår 
avsikt är att presentera de recept som finns i Lima-deklarationen angående hur ett 
nationellt revisionsorgan bör vara organiserat för att vara oberoende. Vi ämnar 
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även beröra det recept som handlar om hur relationen mellan det nationella 
revisionsorganet och parlament bör organiseras. 
Det nationella revisionsorganets oberoende bör fastställas i konstitutionen och 

skyddas av väl fungerande institutioner för rättssäkerhet. Sådana institutioner 
menar man enbart finns i demokratiska rättsstater som är baserade på ”rule of 
law” (Förord till Lima-deklarationen). Vi förutsätter i vårt fortsatta arbete att 
Sverige är en demokratisk rättsstat. 
Deklarationen ger en övergripande bild av hur man anser att nationella 

revisionsorgan ska se ut men lämnar utrymme för länderna att översätta idéerna 
till recept så att de passar in i den nationella kontexten. Här beskrivs dels den mer 
övergripande idén, nämligen det nationella revisionsorganets oberoende, dels 
olika recept för att uppnå detta.  
Det anförs att ett nationellt revisionsorgan endast kan utföra sitt 

granskningsuppdrag på ett objektivt och effektivt sätt om den är skyddad mot yttre 
påverkan och oberoende i förhållande till de granskade objekten. Vidare påpekas 
att ett statligt organ aldrig kan vara helt oberoende gentemot staten men att 
revisionsorganet bör ges det funktionella och organisatoriska oberoende som 
behövs för att klara att utföra sin uppgift.  Ett nationellt revisionsorgan ska ha ett 
konstitutionellt reglerat oberoende och en revisionslag som i övrigt reglerar 
verksamheten (Lima-deklarationen kapitel 2 sektion 5).  
Ett av recepten som kan leda till ett oberoende nationellt revisionsorgan 

innebär att man ska garantera att den/de som leder organet kan ha en oberoende 
ställning. Tanken är att organet inte kan vara helt oberoende om inte ledarna är 
oberoende. Ledarnas ställning ska, eftersom den är av betydelse för hela 
revisionsverksamhetens oberoende, vara skyddad i konstitutionen. Det ska 
framför allt finnas särskilda bestämmelser om procedurer för att avskilja den/dem 
från sitt/sina ämbeten (Lima-deklarationen kapitel 2 sektion 6). Vi menar att idén 
rör ett organisatoriskt oberoende som utgör grunden för ett funktionellt 
oberoende. 
Deklarationens tredje kapitel rör det nationella revisionsorganets relation till 

parlament, regering och förvaltning. Där ges inga detaljerade recept angående hur 
relationen mellan nationellt revisionsorgan och parlamentet ska vara reglerat. Det 
enda som sägs är att relationen ska vara reglerad i konstitutionen i enlighet med 
förhållandet i varje land (Lima-deklarationen kapitel 3 sektion 8) samt att ett 
nationellt revisionsorgan reviderar regeringen och dess underlydande myndigheter 
(Lima-deklarationen kapitel 3 sektion 9). Detta ger således utrymme för länderna 
att göra sin egen översättning av innehållet av idéerna men vi menar att det ändå 
framgår att ett nationellt revisionsorgan ska vara knutet till parlamentet och ha rätt 
att granska regeringens arbete, vilket styrks om man ser till internationell praxis.  
Vi menar att de olika recepten, om de följs, sörjer för att det nationella 

revisionsorganets funktionella oberoende förstärks. Det organisatoriska 
oberoendet leder till funktionellt oberoende. Om organet inte är organisatoriskt 
oberoende kan det inte heller utföra sitt mandat på ett oberoende vis, det vill säga, 
det kan inte vara funktionellt oberoende.  
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3 Den svenska kontrollmakten 

Nedan kommer den svenska kontrollmaktens olika delar att redovisas och ett 
försök till kartläggning av deras respektive oberoende presenteras. Anledningen 
till att vi valt att mycket kortfattat ta upp respektive del av den statliga 
kontrollverksamheten är att vi under arbetets gång uppmärksammat att det är svårt 
att finna tydlig och entydig information. Vi menar att en översiktlig beskrivning 
kan bidra till en ökad förståelse för vårt problemområde. 
I Sverige är den externa kontrollen av statlig verksamhet uppdelad och ligger 

antingen under riksdagen eller under regeringen. Utöver detta har media en viktig 
roll som extern granskare, men vi har valt att inte behandla deras roll här. Med 
undantag för Riksrevisionen, som vi presenterar i kapitel 4, har vi valt att börja 
med att beskriva de kontrollmöjligheter som ligger under riksdagen. Det därpå 
följande avsnittet behandlar de granskningsorgan som står regeringen till 
förfogande. I den avslutande delen av kapitlet behandlas Riksrevisionsverket och 
Riksdagens revisorer, de två granskningsorgan som ersattes av Riksrevisionen. 
Genom att beskriva de två avskaffade organen menar vi att vi kan visa på att det 
fanns ett behov av reform för att leva upp till internationella idéer om oberoende 
granskning.  
 

3.1 Riksdagens kontrollorgan  

Riksdagens ombudsmän (JO), väljs av riksdagen. Det finns idag fyra JO i 
Sverige. Granskningsmandatet som JO har är att kontrollera att domstolar, 
myndigheter och enskilda tjänstemän följer lagar och författningar och att de 
uppfyller sina skyldigheter. JO arbetar främst med utgångspunkt i tips från 
allmänheten, men gör även granskningar på eget initiativ och efter inspektioner. 
Om en JO anser att oegentligheter har förekommit kan denne utföra 
rekommendationer om förändring. Har grova fel begåtts kan JO väcka åtal mot en 
enskild tjänsteman. Det är vanligt att JO kritiserar en myndighet för bristfälliga 
handläggningsrutiner. Granskningarna får ofta stor medial uppmärksamhet 
(www.jo.se).  
JO har, som vi ser det, relativt god förmåga till oberoende granskning och 

möjlighet att vara kritisk mot riksdagen. Oberoendet stärks dels av att JO är 
skyddat i Regeringsformen (RF), dels av att det faktum att en JO innehar sitt 
uppdrag under en lång mandatperiod. Därmed frikopplas JOn från det politiska 
spelet i riksdagen och JO:s möjlighet att i högre utsträckning granska kritiskt och 
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oberoende säkerställs (Förlsag 1999/2000:RS1 s. 12, Regeringsformen kapitel 12 
§ 6).  

Konstitutionsutskottets (KU) granskningsmandat överlappar till viss del 
Riksrevisionens. Något förenklat kan sägas att KU granskar juridiskt och 
administrativt medan Riksrevisionen granskar effektivitets- och 
redovisningsrevisionellt (Direktiv 2007-04-18 s. 7). Den grundläggande 
skillnaden är att KU:s granskning är inriktad på rättsfrågor och vad som anses 
vara formellt korrekt handlande vid regeringsärendens handläggning. KU bereder 
huvudsakligen ärenden om grundlagarna, riksdagsordningen och om lagstiftning 
som berör andra konstitutionella och förvaltningsrättsliga ämnen. KU har även till 
uppgift att granska regeringens och statsrådens arbete (www.riksdagen.se).  
KU åtnjuter grundlagsskydd i RF. För att öka oberoendet gentemot huvudman 

är utskottet organiserat så att ordföranden alltid kommer från oppositionen medan 
vice ordföranden företräder majoriteten (www.riksdagen.se). Detta tyder på att 
man försöker finna en balans och på så vis skapa ett neutralare och mer oberoende 
utskott, eftersom KU har till uppgift att granska regeringen. Det är dock alltid 
majoriteten som bestämmer i KU (intervju Hedstrand, Regeringsformen kapitel 12 
§ 1). 

Interpellationer och ledamöters frågor ställs i regel av riksdagsledamöter i 
opposition till regeringen. Denna form av kontroll som utgår från riksdagen är den 
som utnyttjas flitigast och kan antingen leda till debatt i riksdagen eller vara 
skriftliga frågor som besvaras av ministrarna (www.riksdagen.se). Rätten för 
riksdagsledamöter att framställa frågor och interpellationer är grundlagsskyddad 
och beskrivs utförligare i Riksdagsordningen (RO) (Regeringsformen kapitel 12 § 
5).  
Möjligheten att uppfylla kriterierna för oberoende granskning är låg, eftersom 

det här finns ett starkt inslag av politisk taktik. Vi menar att det är troligt att varje 
ledamot styrs av sin egen politiska agenda och att objektiva frågor därför inte är 
de enda frågor som kommer att ställas.  

Misstroendeförklaring syftar till att utkräva ansvar av enskilda ministrar och 
kan leda till att berörd minister tvingas avgå. För att detta ska kunna ske krävs att 
minst 35 ledamöter gemensamt föreslår misstroendeförklaring och därefter att 
majoriteten av riksdagens ledamöter röstar ja till förslaget (www.riksdagen.se).  
Även här kan politiska motiv antas styra och därmed minskas möjlighet till 

oberoende granskning. Misstroendeförklaring är grundlagsskyddat i RF 
(Regeringsformen 12 § 4). 
 

3.2 Regeringens kontrollorgan 

Justitiekanslern (JK) utses av regeringen på juridiska och inte politiska meriter 
(intervju Hedstrand). JK har mandat att företräda staten vid rättsprocesser och att 
utöva tillsyn på myndigheter och deras tjänstemän. Denna tillsyn ska mynna ut i 
en kontroll av att lagar och andra författningar efterlevs. Viktigt att notera är dock 
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att JK:s tillsynsverksamhet har minskat i omfång efter 1998 och numera fokuserar 
den på att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten (www.jk.se).    
JK:s oberoende stärks av att mandatperioden inte är tidsbegränsad utan JK 

sitter tills han själv väljer att avgå eller går i pension. Vidare kan JK ej avsättas 
(intervju Hedstrand). Detta tolkar vi som att JK:s oberoende gentemot regeringen, 
som JK ligger under, är stort. En annan aspekt som bidrar till att JK kan anses 
inneha ett stort mått av oberoende är att den har grundlagsskydd i RF samt att den 
inte agerar på uppdrag från regeringen (intervju Hedstrand, Regeringsformen 
kapitel 11 § 6). 

Statskontoret har mandat att granska den offentliga förvaltningen och bistå 
regeringen med underlag för säkerställande av effektiv och ändamålsenlig 
förvaltning (www.statskontoret.se).  
Statskontoret har, som vi ser det, relativt små möjligheter att granska 

oberoende, eftersom det får uppdrag från regeringen (Förordning 2007:827).  
Ekonomistyrningsverket (ESV) har mandat att utveckla regler och ger 

handledning för ekonomisk styrning. Vidare analyserar ESV och gör prognoser 
för statens ekonomi. Grunduppdraget kommer från regeringen, som även utser 
verkets generaldirektör som sitter i sex år. Efter intervju med Malin Ericsson, 
ekonomichef på ESV, framkom att det enda egentliga ganskningsmandat som 
verket har berör EU-revision. Vidare poängterar hon att ESV inte är någon 
”överprövningsmyndighet” (intervju Ericsson, Förordning 2007:761). På så vis 
anser vi att det är mycket diskutabelt att låta ESV ingå i den svenska 
kontrollmakten, men det är så det framställs av bland annat Premfors m.fl. 
(Premfors m.fl. 2003 s. 234).  
ESV:s oberoende gentemot regeringen stärks av att ledaren tillsätts för en lång 

mandatperiod men då uppdraget kommer från regeringen är oberoendet ändå inte 
säkrat. 
Genomgången av de olika kontrollorganen och dess roller i den svenska 

kontrollmakten tydliggör att det finns överlappande mandat och en varierande 
grad av oberoende gentemot huvudman. Det en komplex och inte helt entydig bild 
som har målats upp. Nu är inget av de beskrivna organen Sveriges nationella 
revisionsorgan och således är Lima-deklarationens idéer och recept inte skrivna 
speciellt för dem. Vi menar ändå att det är viktigt att applicera idén om oberoende 
kontroll i detta sammanhang och anser att JO och JK är de två organ som bäst 
uppfyller kravet på oberoende. 
 

3.3 Riksrevisionens företrädare 

Ahlbäck och Petersson gav i en debattartikel i DN svidande kritik mot den 
dåvarande granskningsmakten. De framhöll att en djupgående och samlad 
diskussion om de konstitutionella principer som bör ligga till grund för den 
statliga granskningsmaktens utformning saknades. De menade att den svenska 
kontrollmakten var svag och outvecklad i jämförelse med Sveriges omfattande 
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offentliga sektor (DN, 99-09-21). Vi anser att deras uttalande belyser behovet av 
en reform av den svenska kontrollmakten. Vi ska nu beskriva de två 
granskningsorganen som vi menar kritiken främst riktades mot. Vad som 
saknades i förhållande till Lima-deklarationens idéer och recept angående 
oberoende kontroll kommer att lyftas fram.   

Riksrevisionsverket låg under regeringen och var fram till Riksrevisionens 
bildande i juli 2003 Sveriges nationella revisionsorgan. Riksrevisionsverket 
reglerades inte i RF och styrdes i stor utsträckning av regeringen men stod utan 
mandat att granska densamma (Förslag 1999/2000:RS1 s. 17f, 27). Detta är, enligt 
oss, den främsta orsaken till att myndigheten inte överensstämmer med Lima-
deklarationens idé om oberoende granskning.  
Riksrevisionsverket hade till uppgift att genomföra granskning av den statliga 

verksamheten och se till att den bedrevs effektivt. Detta gjordes genom att 
årsredovisningar från respektive myndighet granskades. Resultatet presenterades i 
årliga revisionsberättelser som lämnades till regeringen (Förordning 1986:449).  
Det som kan framföras om Riksrevisionsverket utifrån ett oberoende 

perspektiv är att verkets ställning gentemot regeringen ifrågasatts samt att 
lagstödet för verket var svagt (Ahlbäck 1999 s. 86). Regeringen utfärdade den 
förordning som reglerade myndighetens roll och uppgifter och styrde även genom 
preciserade krav på verksamheten. Riksrevisionsverket påpekade själva att 
regeringens detaljstyre av myndigheten ur ett internationellt perspektiv var 
förhållandevis omfattande. Vad gäller det svaga lagstödet konstaterades i ”Förslag 
1999/2000:RS1 Riksdagen och den statliga revisionen” (i texten hädanefter RS1) 
att det saknades grundlagsstöd för Riksrevisionsverket (Förslag 1999/2000:RS1 s. 
17f). Vi menar att det är tydligt att Riksrevisionsverket således inte vara 
organiserat med utgångspunkt i Lima-deklarationen och anser att myndighetens 
granskning med största sannolikhet inte var oberoende. 
Utnämnandet av Riksrevisionsverket som det svenska nationella 

revisionsorganet föregicks inte av någon politisk debatt. Istället var det ett 
regeringsbeslut som ändrade Riksrevisionsverkets instruktioner (Förslag 
1999/2000:RS1 s.27). Vi menar att avsaknaden av en ordentlig debatt om den 
statliga revisionsverksamheten var mycket olycklig.  
Inga-Britt Ahlenius stred under sin tid som generaldirektör för 

Riksrevisionsverket för att öka den statliga revisionens oberoende och för 
genomförandet av reformen som ledde till bildandet av Riksrevisionen. I ett 
internationellt jämförande perspektiv ansåg hon att den dåvarande svenska 
uppdelningen mellan den politiskt tillsatta Riksdagens revisorer och 
Riksrevisionsverket, som inte hade eget mandat att granska regeringen, var 
mycket svag (DN 00-12-16, Aktuellt 07-11-29).  

Riksdagens revisorer låg under riksdagen och upphörde i och med 
Riksrevisionens bildande. Organet hade till uppgift att å riksdagens vägnar 
granska den statliga verksamheten (Lag 1987:518). Riksdagens revisorer fick till 
skillnad från Riksrevisionsverket granska hela kedjan i den verkställande makten 
(Förslag 1999/2000:RS1 s. 17).  
Organisatoriskt bestod Riksdagens revisorer av 12 revisorer och 12 

suppleanter som valdes internt i riksdagen för en mandatperiod 
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(http://2riksdagen.se/rr). Eftersom organet till största del utgjordes av 
riksdagsledamöter uppfyllde det inte kravet för ett professionellt och oberoende 
revisionsorgan (DN 99-09-21).  
Riksdagens revisorer hade ett gott grundlagstöd, men var däremot totalt sett 

ekonomiskt förfördelade i jämförelse med Riksrevisionsverkets budgetanslag 
(Förslag 1999/2000:RS1 s. 12, 26). De stora skillnaderna i de två organens 
budgetanslag menar vi tyder på att Riksrevisionsverket trots att det inte är 
grundlagsskyddat getts större betydelse. Vi menar att det märkliga är att man har 
valt att grundlagsskydda Riksdagens revisorer men inte Riksrevisionsverket, som 
ju faktiskt var Sveriges nationella revisionsorgan.   
Vi menar att Riksdagens revisorer bättre än Riksrevisionsverket levde upp till 

Lima-deklarationens idé om oberoende granskning eftersom de var 
grundlagsskyddade, men utöver det ser vi många brister. Vi ifrågasätter huruvida 
en relativt liten grupp politiker kunde utföra en objektiv granskning av den 
komplexa offentliga sektorn.  
Efter genomgång av hela den dåvarande svenska kontrollmakten anser vi att 

det blir det tydligt att det inte fanns en kontroll som levde upp till Lima-
deklarationens idéer. Inte ens tillsammans levde Riksrevisionsverket och 
Riksdagens revisorer upp till idén om oberoende granskning.  
I kapitel 4 i RS1 beskrivs Riksrevisionsverket, Riksdagens revisorer och andra 

länders nationella modeller för organisering av nationella revisionsorgan. Där 
åskådliggörs att Sveriges organisering av statlig kontroll skiljer sig från 
internationell standard, eftersom kontrollen inte är samlad och knuten till 
parlamentet. Sverige var det enda europeiska land som enbart rapporterade från 
det nationella revisionsorganet till regeringen (Förslag 1999/2000:RS1 s. 29ff). Vi 
tolkar det faktum att man i RS1 redogjorde för hur andra länder valt att översätta 
recepten som att man i Sverige var angelägen om att anpassa sig därefter.  
I följande kapitel redogör vi för uppkomsten av Riksrevisionen och ger 

exempel på hur stora delar av dess organisering kan härledas till Lima-
deklarationen. Vi har även för avsikt att belysa de delar där översättningen av 
recepten har skiljt sig från översättningsnormen. 
 



 

 12 

4 Riksrevisionen 

I detta kapitel har vi för avsikt att ge en beskrivning av Riksrevisionen. Organets 
bildande, organisation (med särskild tyngd på styrelsen eftersom den är 
utmärkande för organiseringen av svenskt nationellt revisionsorgan) och uppdrag 
presenteras. Vidare kommer vi här att presentera den reglering som finns i RF 
angående Riksrevisionen för att visa att vår resande idé finns där och har översatts 
för att passa den svenska kontexten. 
 

4.1 Bildandet av Riksrevisionen 

I Sverige började man under 1980-talet diskutera kontrollmaktens utformning 
(Ahlbäck 2001 s. 297). Vi anser oss skönja ett samband mellan uppkomsten av 
denna diskussion, det ökade inflytandet av NPM (som medförde ett ökat behov av 
kontroll) och utformningen av Lima-deklarationen. Även om reformen i Sverige 
inte kom förrän långt senare menar vi att det är troligt att man influerades av 
Lima-deklarationens recept om oberoende redan på 1980-talet.  
Enligt vår mening var det först den 2 december 1998 som reformarbetet tog 

fart på allvar. Då tillsattes en parlamentarisk kommitté av talmanskonferensen 
som fick i uppdrag att bland annat utreda riksdagens arbete med uppföljning, 
utvärdering och revision. Utredningen resulterade i att riksdagsstyrelsen i juli 
2000 överlämnade RS1 till riksdagen. Förslaget innebar att man skulle inrätta en 
sammanhållen revisionsmyndighet som skulle ta över uppgifter från 
Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer och ligga under riksdagen. 
Förslaget innebar vidare att en parlamentariskt sammansatt styrelse skulle utgöra 
länken mellan den nya myndigheten och riksdagen. Ett viktigt inslag var att man 
föreslog att bestämmelser om myndigheten och dess verksamhet skulle regleras i 
RF, RO, en lag med instruktion för myndigheten samt en särskild revisionslag. 
Myndighetens revisionella oberoende, dvs. dess rätt att fritt bestämma 
granskningsmetod, vilka granskningar som ska genomföras samt att dra de 
slutsatser de anser vara lämpliga, ska regleras i grundlagen. Man föreslog även att 
bestämmelser i RF och RO skulle säkerställa ledningens oberoende i det 
revisionella arbetet (Förslag 1999/2000:RS1 s. 37f).  
Socialdemokraterna motsatte sig detta förslag till samlad revision och framhöll 

i sin reservation till RS1 att Sverige redan hade en fullgod statlig granskning, som 
var anpassad till den unika svenska förvaltningsmodellen (Förslag 1999/2000:RS1 
s. 45). Denna modell bygger på tre delar; (1) den organisatoriska uppdelningen 
mellan regeringskansli och myndigheter, (2) förbudet för regeringen att lägga sig i 
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myndighetsutövning och lagtillämpande verksamhet och (3) förbudet för ministrar 
att på egen hand fatta beslut som rör myndigheterna (Förslag 1999/2000:RS1 s. 
18). Socialdemokraterna menade att den svenska modellen med ett oberoende 
Riksrevisionsverk underställt regeringen hade bidragit till att myndigheterna var 
mycket effektiva ur ett internationellt perspektiv. Vidare hävdade de att 
revisionen, trots att den ibland utfördes på uppdrag av regeringen, bedrevs 
oberoende och i enlighet med god sed. Att det i grundlagen fastslås att alla statliga 
myndigheter, med undantag för riksdagens, lyder under regeringen angavs som ett 
argument för att regeringen då även måste ha rätt och skyldighet att granska och 
kontrollera myndigheternas verksamhet (Förslag 1999/2000:RS1 s. 45). Vi gör 
tolkningen att socialdemokraterna menade att eftersom den svenska 
förvaltningsmodellen skiljer sig från övriga länders kanske det inte är önskvärt att 
organisera kontrollverksamheten efter internationell standard.   
Riksdagen lämnade, i juli 2000 över RS1 till KU, trots socialdemokraternas 

reservation. Utskottet tillstyrkte förslaget i huvudsak men lade till att styrelsen 
skulle utgöras av representanter från samtliga riksdagspartier och att tre 

riksrevisorer skulle väljas istället för en ensam (Konstitutionsutskottets 
betänkande 2000/01:KU8 s. 1). Dessa förändringar grundade sig såväl på en 
motion från miljöpartiet angående styrelsens sammansättning som på 
remissyttranden från Statskontoret och Riksdagens revisorer som 
rekommenderade att Riksrevisionen skulle ledas av ett kollegium. I 
finansutskottets remissvar lämnade socialdemokraterna och miljöpartiet en 
avvikande mening. De framhöll att det inte är realistiskt att tro att en ensam ledare 
skulle kunna vara bäst skickad att avgöra vad som ska granskas. Dessa olika 
invändningar beaktades sedan av KU och resulterade i förslaget att Riksrevisionen 
bör ledas av tre riksrevisorer samt att alla riksdagsparti bör representeras i 
styrelsen. Att fördela makten på tre riksrevisorer ansågs leda till en ökad stabilitet 
i organet utan att minska effektivitet eller kompetens (Konstitutionsutskottets 
betänkande 2000/01:KU8 s. 17f, 33ff). Det verkar som att KU:s komplement till 
RS1 blev avgörande för att ena riksdagen i frågan. Den reservation som i tidigare 
skede upprepade gånger hade kommit från socialdemokraterna uteblev och en 
enhällig riksdag röstade den 15 december 2000 för en reform enligt KU:s förslag 
(Prop. 2001/02:190 s. 45).  
  Regering och riksdag påbörjade 2001 sitt arbete med att förbereda 

lagförändringar och den första juli 2003 bildades Riksrevisionen. Samtidigt lades 
Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer ner. Det som vi i korta drag 
beskrivit ovan är en av de största konstitutionella reformer som genomförts sedan 
grundlagsreformen 1974 och innebar att riksdagens kontrollmakt förstärktes 
avsevärt (www.riksrevisionen.se).  
Vi anser att reformen överensstämmer mycket väl med de idéer och recept 

från Lima-deklarationen som vi beskrev i kapitel 2 i uppsatsen. Konstateras kan 
att utdrag ur Lima-deklarationen låg som bilaga till RS1, som var det dokument 
hela reformen byggde på. Således menar vi att det är tydligt att INTOSAI:s idéer 
genom Lima-deklarationen har rest in i Sverige och översatts för att fungera i den 
nya kontexten. Denna bild förstärktes i och med intervjun med Jörgen Nilsson, 
tjänsteman på Riksrevisionen som medverkade under utredningsarbetet i 
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riksdagen. I intervjun framkom det att han menar att reformen har inneburit att 
Sveriges nationella revisionsorgan gått från att inte ligga i linje med Lima-
deklarationens rekommendationer till att vara mycket följsamt (intervju Nilsson). 
Vi kommer, för att förtydliga idéernas och receptens förekomst i den svenska 
kontexten, i nästa avsnitt ge exempel på hur formuleringar i den svenska RF kan 
härledas till innehållet i Lima-deklarationen.    

  

4.2 Den resande idén i svensk lag 

Efter att ha gått igenom de olika utredningar och propositioner som har föranlett 
reformen av den svenska kontrollmakten är det tydligt att recept och idéer från 
Lima-deklarationen till stor del har legat till grund för reformen. Enligt Jörgen 
Nilsson bestod de viktigaste förändringarna vid reformen i följande: 
 
(1) att den statliga revisionen (i sin helhet) numera är grundlagsreglerad, (2) att ledningen 

enligt nuvarande ordning i princip är oavsättlig samt (3) att det s.k. revisionella oberoendet står 

i regeringsformen (intervju Nilsson).  
 
Vi menar att dessa förändringar direkt kan härledas till Lima-deklarationen och 
ska för att tydliggöra detta jämföra kapitel 12 § 7 i RF, som reglerar 
Riksrevisionen, med innehållet i Lima-deklarationen. Till att börja med vill vi 
påpeka att vi anser att det faktum att Sverige numera har ett grundlagsskyddat 
nationellt revisionsorgan med största sannolikhet kan härledas till Lima-
deklarationens kapitel 2 sektion 5. Således menar vi att hela regleringen i RF är ett 
resultat av Lima-deklarationen. Vi har för avsikt att nedan visa att även innehållet 
i RF kapitel 12 § 7 kan härledas till Lima-deklarationen. Paragrafen är uppdelad i 
stycken för att underlätta för en diskussion om varje enskild del. 
  

RF 12:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den 

verksamhet som bedrivs av staten. Närmare bestämmelser om Riksrevisionen finns i 

riksdagsordningen och i annan lag. Enligt vad som föreskrivs i sådan lag kan 

Riksrevisionens granskning avse också annan än statlig verksamhet.  

  

Det centrala i detta stycke är att den nya myndigheten ligger under riksdagen. 
Lima-deklarationen lämnar utrymme för de olika länderna att placera de 
nationella revisionsorganen, men som vi tolkar deklarationen är det hela tiden 
underförstått att den bör ligga under parlamentet. Sverige har i och med 
placeringen av Riksrevisionen under riksdagen anpassat sig till rådande praxis i de 
andra europeiska länderna. Även regleringen av Riksrevisionen i RO och annan 
lag anser vi överensstämmer väl med recepten som kommer till uttryck i Lima-
deklarationens 2 kapitel, sektion 5. (Lima-deklarationen kapitel 2 sektion 5, 
kapitel 3 sektion 8, Förslag 1999/2000:RS1 s. 30, Premfors m.fl. 2003 s. 231).  
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Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som väljs av riksdagen. Riksrevisorerna beslutar 

självständigt med beaktande av de bestämmelser som finns i lag, vad som skall granskas. De 

beslutar självständigt och var för sig hur granskningen skall bedrivas och om slutsatserna av 

sin granskning.  

 
I RS1 påpekas att organets behov av oberoende inte ska tolkas som att det måste 
kopplas helt fritt från det politiska utan att det innebär att organet måste ges 
revisionellt oberoende. Det vill säga att organet utan insyn eller påtryckningar 
utifrån ska vara fritt att, utifrån de bestämmelser som finns, välja vad som ska 
granskas, hur det ska gå till och hur resultatet ska tolkas (Förslag 1999/2000:RS1 
s. 27f). När man jämför med stycket ovan ser man att det är här det revisionella 
oberoendet är reglerat. Vi menar att man i den svenska kontexten har översatt 
Lima-deklarationens ”funktionellt oberoende” till ”revisionellt oberoende”. Om så 
är fallet menar vi att den svenska lagstiftningen följer innehållet i Lima-
deklarationens kapitel 2, sektion 5 eftersom det funktionella oberoendet är reglerat 
i RF.  

  

Vid myndigheten finns också en styrelse, som utses av riksdagen. Styrelsens uppgift är att 

följa granskningsverksamheten, lämna de förslag och redogörelser till riksdagen som 

riksrevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser ger anledning till samt att 

besluta om förslag till anslag på statsbudgeten och om årsredovisning för myndigheten.  

 

Som vi nämnt ovan ger Lima-deklarationen inga ingående recept angående hur 
relationen mellan parlament och nationellt revisionsorgan bör vara organiserat, 
utan nöjer sig med att säga att den ska vara reglerad i konstitutionen. Vi menar att 
relationen i Sverige utgörs av en parlamentariskt tillsatt styrelse, som fungerar 
som en länk mellan Riksrevisionen och riksdagen, och regleras i stycket ovan. 
Denna organisering skiljer sig från hur de flesta andra västerländska demokratier 
har valt att låta sitt nationella revisionsorgan rapportera direkt till parlamentet 
(intervju Nilsson). Den svenska översättningen strider enligt oss inte mot 
innehållet i kapitel 3 sektion 8 av Lima-deklarationen men väl mot hur andra 
länder har översatt samma del. Det viktiga är att man har reglerat relationen i RF. 
Vi har för avsikt att i avsnitt 4.4 presentera en mer ingående diskussion kring 
styrelsen. 
 
Riksdagen får skilja en riksrevisor från uppdraget endast om riksrevisorn inte längre 

uppfyller de krav som gäller för uppdraget eller om riksrevisorn har gjort sig skyldig till 

allvarlig försummelse. Lag (2002:905).  

 
I detta stycke lagstadgas samma idé som presenteras i Lima-deklarationens 

kapitel 2 sektion 6, nämligen vikten av ledningens skyddade ställning för hela 
myndighetens oberoende. Vi menar att ledningens oberoende är en stor del av det 
organisatoriska oberoende som omnämns i kapitel 2 sektion 5 i Lima-
deklarationen. I och med att det här skyddet finns i RF minskar risken att man 
avsätter en riksrevisor för att denne kommer med obekväma granskningsrapporter. 
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Vidare menar vi att riksrevisorernas grundlagsskyddade trygghet skapar goda 
förutsättningar för revisionellt oberoende.  
En av Lima-deklarationens centrala idéer är att både det funktionella och 

organisatoriska oberoende ska vara grundlagsskyddat och i och med reformen 
lever regleringen av Sveriges nationella revisionsorgan upp till detta. 
Ovan förda genomgång av RF kapitel 12 § 7 menar vi tydligt stämmer överens 

med vår förförståelse om att Sverige har tagit vara på och översatt Lima-
deklarationens idéer och recept. Således menar vi att teorin om resande idéer väl 
kan förklara vårt undersökta fall. Vi ska nu fortsätta uppsatsen med en 
beskrivning av Riksrevisionen följt av en diskussion om dess styrelse, som är det 
utmärkande med Sveriges översättning av Lima-deklarationen. 
 

4.3 Riksrevisionens organisation och mandat 

Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer som ansvarar för varsitt 
granskningsområde. Myndigheten har ca 300 personer anställda varav 260 arbetar 
med granskningsverksamheten (www.riksrevisionen.se). För att tydliggöra hur 
organisationsstrukturen ser ut har vi valt att lägga in ett organisationsdiagram. 
 
 

 
    www.riksrevisionen.se 

 
Myndighetens verksamhet är indelad i tre områden; årlig revision, 
effektivitetsrevision och internationell verksamhet. Riksrevisionen har en 
skyldighet att utföra årlig revision. Detta innebär att man granskar och bedömer 
tillförlitligheten av de olika myndigheternas årsrapporter. Det innebär att 
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Riksrevisionen i mer än 250 årsredovisningar kontrollerar att räkenskaperna 
stämmer och att ledningen har följt gällande föreskrifter (www.riksrevisionen.se, 
The Swedish National Audit Office s. 2f). När det gäller effektivitetsrevision får 
de tre riksrevisorerna själva välja vad inom den statliga verksamheten man vill 
granska. Organets internationella arbete består bland annat i att utföra revisioner 
av internationella organisationer och arbeta för att utveckla granskningsorgan i 
andra länder (www.riksrevisionen.se). Riksrevisionens granskningsmandat finns 
reglerat i ”Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.”. Mandatet 
innefattar bland annat regeringskansliet och dess underliggande 
förvaltningsmyndigheter, riksdagsförvaltningen, JO, Riksbanken, Kungliga 
Slottsstaten, i vissa fall statliga aktiebolag och stiftelser (Lag 2002:1022). 
Riksrevisionen har på så vis givits ett kraftfullt granskningsmandat som sträcker 
sig längre än något annat kontrollorgan i den svenska kontrollmakten. Därmed har 
förutsättningar skapats för en mer sammanhållen och heltäckande statlig 
granskning (www.riksrevisionen.se). Vi menar att detta är en positiv effekt av 
reformen då det nationella granskningsorganet numera har mandat att granska 
hela beslutskedjan i den verkställande makten (Direktiv 2007-04-18).  
Riksrevisionens rapporter innehåller konkreta åtgärdsförslag som lämnas till 

regeringen, berörd myndighet och den parlamentariskt tillsatta styrelse som ligger 
som en länk mellan Riksrevisionen och riksdagen. Styrelsen beslutar sedan om 
vad som ska framställas inför riksdagen (www.riksrevisionen.se, Lag 2002:1023). 
Det som vidarebefordras hamnar i något av riksdagens fackutskott där förslag 
med anledning av dem bereds för att slutligen presenteras för omröstning i 
riksdagen (intervju Nilsson, Förslag 1999/2000:RS1 s. 40). Därefter blir det 
regeringens uppgift att inför riksdagen redovisa vilka åtgärder som vidtagits samt 
vilka åtgärder som är planerade. Redovisningen av dessa åtgärder sker i 
budgetpropositionen (Direktiv 2007-04-18 s. 5).  Viktigt att påpeka är att 
reformen alltså inte har inneburit att regeringen inte längre får ta del av 
granskningsrapporterna. 

 

4.4 Riksrevisionens styrelse 

Vi har här valt att närmare undersöka styrelsen. Dels för att bringa klarhet i vad i 
den svenska kontexten som medförde denna ovanliga organisering, dels vilka 
konsekvenser denna organisering och styrelsens arbetssätt kan tänkas få för 
Riksrevisionens oberoende. Under arbetet med denna uppsats har flera av de 
uppgifter vi fått om styrelsen visat sig vara motstridiga. Det finns såväl kritiker 
som förespråkare för denna organisatoriska lösning. 
I styrelsen ska det finnas en representant från varje riksdagsparti och de övriga 

platserna ska tillsättas proportionellt enligt hur starkt partierna är representerade i 
riksdagen (Prop. 2001/02:190 s. 125). De som kan ingå i styrelsen är antingen 
riksdagsledamöter eller f.d. riksdagsledamöter. Styrelseledamöterna, som minst 
måste vara 11 stycken, väljs av riksdagen för en mandatperiod 
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(Riksdagsordningen kapitel 8 § 12). Partierna utser vilka som skall företräda dem 
i styrelsen (intervju Nilsson). Till skillnad från hur KU är organiserat har styrelsen 
inte en ordförande som kommer från oppositionen i riksdagen.  
Som vi tidigare nämnt är det vanliga i västerländska demokratier att det 

nationella revisionsorganet rapporterar direkt till parlamentet. Oftast finns det ett 
särskilt revisionsutskott, ett så kallat PAC, som tar emot och behandlar 
rapporterna (intervju Nilsson). Det verkar finnas flera olika anledningar till varför 
man i Sverige istället valt att inrätta en styrelse. I förarbetena sägs styrelsens 
uppgift vara att tillgodose riksdagens behov av insyn i Riksrevisionens 
verksamhet, men en diskussion kring alternativa relationer mellan riksdagen och 
Riksrevisionen hålls aldrig (Prop. 2001/02:190 s. 123). Enligt Jörgen Nilsson var 
samtliga partier eniga om att inrätta en styrelse och inte ett revisionsutskott på 
grund av två saker. Den första anledningen var att man inte ville ge 
Riksrevisionen förslagsrätt i riksdagen. Då det svenska systemet bygger på att 
förslagsrätten är sammankopplad med beredningstvång1 i riksdagen hade en direkt 
rapportering från Riksrevisionen till riksdagen inneburit att ett tjänstemannaorgan 
tillåtits sätta dagordningen för riksdagen. Nilsson menar att detta inte är förenligt 
med svensk förvaltningstradition. Det är vanligt att det i andra länders parlament 
är tillåtet att släppa ett ärende under beredning (intervju Nilsson), vilket då 
innebär att man i parlamentet kan välja att inte gå vidare med alla inkommande 
ärenden från det nationella revisionsorganet. Vi anser att den svenska 
organiseringen med en styrelse som ges förslagsrätt indirekt blir ett erkännande av 
en misstro mot Riksrevisionen. Det vi menar att man säger är att styrelsen ska 
agera som ett filter som sållar bort allt ”onödigt” som kommer från 
granskningsorganet så att man i riksdagen slipper utreda onödiga ärenden.  
Som den andra anledningen till varför en styrelse inrättades angav Nilsson den 

svenska modellen med fackutskott i riksdagen. Han menade att partierna inte var 
beredda att göra den omorganisering av hela utskottsväsendet som hade varit 
nödvändigt för att möjliggöra ett revisionsutskott. Nilsson menade att ett sådant, 
som behöver vara sektorsövergripande, inte skulle passa in bland de svenska 
fackutskotten (intervju Nilsson). Det är tydligt att man för att kunna införa ett 
revisionsutskott hade varit tvungna att föra reformen längre.  
Vi ifrågasätter varför man, när man väl valt att inte omorganisera 

utskottsväsendet, inte utformade styrelsen mer som ett vanligt utskott. Vi menar 
att representativiteten i styrelsen hade ökat genom att vara utformat som ett 
utskott, där 17 ledamöter utgör en ”miniriksdag” (www.riksdagen.se). Vi anser att 
det är viktigt att varje parti blir representerade i Riksrevisionens styrelse eftersom 
dess uppgift är så viktig. Kombinationen av att antalet ledamöter i styrelsen är 11 
och att alla partier garanteras minst en plats menar vi leder till att de stora 
partierna förfördelas gentemot de små. Hade man istället valt att ha 17 ledamöter i 
styrelsen hade en sådan bestämmelse inte fått lika snedfördelande konsekvenser. 
Fördelen med att garantera varje parti en plats i styrelsen måste vägas mot risken 
för snedfördelning. Som framkom av intervjuer med styrelseledamöter medför 

                                                 
1 Beredningstvång är en föreskrift om att alla ärenden (propositioner, skrivelser, motioner, framställningar och 
redogörelser) som inkommer till riksdagen måste beredas i ett utskott och att riksdagen sedan måste fatta beslut i 
varje ärende (intervju Nilsson, www.riksdagen.se).  
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organiseringen att låta varje parti garanteras en plats i styrelsen att det alltid 
kommer vara en borgerlig majoritet (intervju Waidelich (s), intervju Adolfsson 
Elgestam (s)). Waidelich anser inte att detta majoritetsförhållande leder till 
styrelsen agerar politiskt eftersom det råder en konsensuskultur (intervju 
Waidelich). Adolfsson Elgestam uttryckte däremot ett större missnöje med 
fördelningen av styrelsemandat, hon menar att det vore önskvärt att oppositionen 
alltid hade majoritet i styrelsen. Adolfsson Elgestam menar att det är viktigt att 
oppositionen har möjlighet att påverka granskningen av regeringens verkställande 
(intervju Adolfsson Elgestam). Diskussionen som Carina Adolfsson Elgestam för 
tyder på att styrelsen faktiskt är en politisk arena där beslut fattas som blir viktiga 
för hela den svenska demokratin. 
 Med anledning av intervjun med Nilsson drar vi slutsatsen att den svenska 

kontexten, med beredningstvång och fackutskott, har spelat en avgörande roll vid 
översättningen av idéerna och recepten från Lima-deklarationen. Det hade krävts 
långtgående förändringar av den svenska modellen om den nya kontrollmakten 
fullt ut skulle vara organiserad efter internationell standard.   
Vi har genom telefonintervjuer med styrelseledamöter försökt få svar på hur 

de ser på frågor som rör styrelsens sammansättning och uppdrag. 
Anmärkningsvärt är att det verkar finnas oklarhet inom styrelsen om vad det är för 
en typ av organ. Ordförande, Eva Flyborg (fp), hävdar att styrelsen inte är ett 
riksdagsorgan (intervju Flyborg), medan vice ordförande Tommy Waidelich, 
anser att styrelsen är det (intervju Waidelich). Som framgår härur har styrelsen 
inte definierat sin roll inom sig. Risken finns att det därmed blir upp till varje 
ledamot att själv definiera sin och styrelsens roll. Detta verkar vara ett 
återkommande problem inom styrelsen. När vi intervjuade styrelseledamöterna 
om hur de faktiskt arbetade för att vara en länk från Riksrevisionen till riksdagen 
visade det sig finnas olika arbetssätt. Vi har inte funnit några detaljerade 
regleringar för hur styrelsen är tänkt att utföra sitt arbete gentemot riksdagen och 
det verkar bli upp till varje enskild ledamot att agera utefter bästa förmåga. Några 
av de intervjuade för fram synpunkter om Riksrevisionens arbete till sin 
partigrupp medan andra inte alls gör det. Vi anser att avsaknaden av rutiner för 
hur arbetet bör se ut är en brist för styrelsen.   
Att även f.d. riksdagsledamöter kan bli valda till ledamöter i Riksrevisionens 

styrelse är ett arv från Riksdagens Revisorer (intervju Nilsson). I förarbetena till 
reformen anges varken varför man valde att ta över detta arv eller vilka 
konsekvenser det skulle kunna få, utan det konstateras endast att så är fallet (Prop. 
2001/02:190 s. 124). När vi först uppmärksammade detta fann vi det mycket 
uppseendeväckande. Styrelsen är ett riksdagsorgan (intervju Nilsson) med, vad i 
alla fall vi anser borde vara, en väldigt viktig uppgift och vi anser därför att en 
motivering till varför f.d. riksdagsledamöter ska få sitta i den vore på sin plats.  
Efter genomförda intervjuer med framför allt styrelseledamöter har vår förståelse 
för varför man valt att tillåta f.d. riksdagsledamöter ökat men vi menar att 
fenomenet fortfarande förtjänar att belysas.  
De tillfrågade ansåg generellt inte att det är problematiskt att f.d. 

riksdagsledamöter kan väljas in i styrelsen. Snarare anses det som en fördel att de 
f.d. ledamöter som väljs inte längre har aktiva riksdagsuppgifter, t.ex. sitter med i 
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fackutskott osv. (intervju Waidelich). Carina Adolfsson Elgestam ansåg att 
avståndet till riksdagsarbetet för de f.d. riksdagsledamöterna kan vara negativt, 
men påpekar att de erfarenheter de kan bidra med kan vara av värde (intervju 
Adolfsson Elgestam). Anne-Marie Pålsson (m) menade att det viktiga är att 
styrelsen utgörs av politiker och inte tjänstemän, men att huruvida de fortfarande 
sitter i riksdagen eller inte är av mindre vikt (intervju Pålsson). När det kom till 
följdfrågan om huruvida möjligheten att välja in f.d. riksdagsledamöter i styrelsen 
skulle kunna ha påverkan på folkets möjlighet till ansvarsutkrävande skiljde sig 
svaren åt, men i huvudsak ansåg man inte det. Detta kan sättas mot den 
ståndpunkt Ahlbäck intar angående vikten av möjlighet till politiskt 
ansvarsutkrävande för medborgarna, som en grund för att legitimera den svenska 
politiken (Ahlbäck 2001 s. 286f). Vi anser att det inte främjar möjligheten för 
ansvarsutkrävande att ha f.d. ledamöter i styrelsen.  
Samtliga intervjuade styrelseledamöter uttryckte sig positivt över styrelsen 

och menade att dess uppgift är av stor vikt. Alla lyfte fram att de bidrog med en 
värdefull politisk dimension till Riksrevisionens granskningsrapporter. Detta 
politiska inslag som styrelsen utgör kritiseras bland annat av Ahlenius och 
Ahlbäck, båda tunga namn inom svensk revision. Ahlenius har gått så långt som 
hävda att det är en styggelse, och i ett internationellt perspektiv pinsamt, att ha en 
politisk styrelse för en revision som ska vara oberoende (DN 02-01-25, DN 03-
07-01). Ahlenius och Ahlbäck menar att styrelsen skulle kunna komma att utgöra 
ett filter där revisionens kritik mildras av politiska hänsyn. Vidare menar båda att 
ett revisionsutskott skulle vara en bättre lösning på organiseringen av relationen 
mellan Riksrevisionen och riksdag (DN 02-01-25). Organiseringen med en 
styrelse har även kritiserats hårt av Bo Sandberg. Han menar att inrättandet av en 
politisk styrelse tyder på att man fortfarande önskar ha ett politiskt styre av det 
man kallar en oberoende revision (DN 02-01-15). 
Vi anser att kritiken är befogad och menar att förekomsten av f.d. 

riksdagsledamöter i styrelsen i kombination med att det saknas ett tydligt reglerat 
arbetssätt mellan styrelsen och riksdagen ytterligare försvagar Riksrevisionens 
möjlighet att få sin kritik hörd. Vidare menar vi att det även minskar riksdagens 
insyn i Riksrevisionens arbete som styrelsen är satt att ge dem. Det vi ser som ett 
möjligt problem är att viktiga aspekter går förlorade i och med det extra led 
styrelsen utgör. Vi menar att det kan finnas en risk att detta i förlängningen kan 
leda till att möjligheten för folkets ansvarsutkrävande minskas.  
I skrivande stund pågår ett omfattande utredningsarbete för uppföljning av 

riksrevisionsreformen. Utredningen ska bland annat undersöka ”på vilket sätt 
styrelsen tillgodosett riksdagens behov av insyn och inflytande samt pröva 
omfattningen av dess uppgifter.” (Direktiv 2007-04-18).  Man poängterar att 
styrelsens arbete inte får leda till inskränkningar i Riksrevisionens oberoende 
granskning. Utredningen har även till uppgift att undersöka om relationen mellan 
riksdagen och Riksrevisionen med fördel skulle kunna organiseras på ett annat 
sätt (Direktiv 2007-04-18). Det anmärkningsvärda är inte att det pågår en 
utredning utan att det impliceras ett problem med styrelsens arbete. Vi tolkar detta 
som att missnöjet med styrelsen inte enbart uttrycks av de experter vi ovan 
refererat till.   
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5 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var från början att undersöka huruvida internationella 
idéer och recept angående nationella revisionsorgans oberoende låg till grund för 
den svenska reformen av kontrollmakten. Det blev i ett tidigt skede av arbetet 
tydligt för oss att så var fallet. Det blev även tydligt att en reform faktiskt var 
nödvändig eftersom mandat för och organisering av Riksrevisionsverket inte 
levde upp till Lima-deklarationens långtgående krav på funktionellt och 
organisatoriskt oberoende. Vi fann bevis för att Lima-deklarationens idéer och 
recept har rest in i svensk kontext och haft stor påverkan på utformningen av 
Riksrevisionen.  
Ur ett större perspektiv kan reformen ses som ännu ett exempel på hur 

organisationer likriktar sig. Idéer verkar spridas lättare idag och organisationer i 
helt skilda kontexter använder sig av samma recept för att förändras. Spridningen 
av NPM har lett till att revision fått en allt viktigare funktion. Vi menar således att 
de resande idéerna påverkas av varandra. NPM-spridningen borgade för 
spridningen av idén om behovet av oberoende kontroll. 
I uppsatsen visar vi att det är förutsättningarna i den svenska kontexten som 

har lett till att översättningen av Lima-deklarationen skiljt sig från internationell 
praxis. Då resultatet av översättningen inte är helt okontroversiellt väljer vi att 
lägga stor vikt därvid i vår diskussion.  
Inrättandet av en politisk styrelse anser vi inte vara den bästa lösningen för att 

ge Riksrevisionen det funktionella och organisatoriska oberoende som behövs för 
att den genomförda granskningen ska kunna få gehör i riksdagen. Visserligen har 
Riksrevisionen ett funktionellt oberoende som garanteras i RF, men organets 
tolkningar av granskningen ska först igenom det filter som styrelsen utgör innan 
det når våra folkvalda. Det anmärkningsvärda är att styrelsen har förslagsrätten 
och således beslutar styrelsen om vad som, med anledning av 
granskningsrapporterna, ska framställas för riksdagen. Ur kontexten med 
beredningstvång i riksdagen motiveras styrelsens förslagsrätt med att inte låta ett 
tjänstemannaorgan sätta agendan för riksdagen. Vi tycker att det är 
uppseendeväckande att större tillit sätt till de 11 styrelseledamöternas kompetens 
än granskningsexperterna i Riksrevisionen. Vi har förståelse för att tjänstemän 
inte ska kunna sätta agendan i riksdagen men anser att det är underligt att 
agendasättandet istället lagts på en styrelse som har två stora brister. För det första 
är mandatfördelningen i styrelsen inte representativ för riksdagen. För det andra 
menar vi att f.d. riksdagsledamöters närvaro i styrelsen försvagar dess legitimitet. 
Vi menar att det är tydligt att delar av idén om oberoende granskning blivit 
bortglömda, eller kanske bortprioriterade, vid översättningen till den svenska 
kontexten. 
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Trots att styrelsen har fått en viktig roll som länk mellan Riksrevisionen och 
riksdagen är dokumentationen om styrelsens arbete och uppdrag mot riksdagen i 
princip obefintlig. Genom intervjuer med styrelseledamöter framkom att det inte 
heller i praktiken finns tydliga rutiner för hur arbetet mot riksdagen ska utföras. 
Problemet är, som vi ser det, att det blir upp till varje enskild styresledamot att 
utefter bästa förmåga och omdöme avgöra hur arbetet gentemot riksdagen ska 
utföras.  
Av rädsla för att förändra arbetet i riksdagen försvagade den svenska 

översättningen av Lima-deklarationens idéer och recept Riksrevisionen, riksdagen 
och styrelsen. Vi menar att kontrollen inte är så stark som den skulle ha kunnat 
vara, vilket medför att folkets möjlighet till ansvarsutkrävande inte tillgodoses på 
bästa vis. Trots detta tycker vi att reformen har lett till en förbättring mot hur det 
var när Riksrevisionsverket var Sveriges nationella revisionsorgan. Undersökning 
av vilka konsekvenser Riksrevisionens organisering har för vår svenska demokrati 
vore ett intressant ämne för fortsatt forskning. 
Det som på ytan kan verka enkelt, att idén om oberoende granskning reser in i 

den svenska kontrollmakten, kompliceras i och med den politiska kontexten. Idén 
är från början opolitisk men när den översätts in i en kontext som i allra högsta 
grad är politisk förblir den inte längre neutral. Hur idén översätts blir viktigt för de 
olika politiska aktörerna. Det går inte att frigöra sig från politiken. 
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