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Yttrande över betänkande ”Riksrevisionens ledningsstruktur” 
(2018/19:URF1)  

 

Statsvetenskapliga institutionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet 
”Riksrevisionens ledningsstruktur” (2018/19:URF1). Frågan om Riksrevisionens (RiR) 
ledningsstruktur har utretts av en parlamentarisk kommitté. Uppdraget har bestått i att 
förutsättningslöst utreda RiRs ledningsstruktur och, utan begränsningar till tidigare förslag, 
lägga fram ett förslag till ledningsstruktur. 

Statsvetenskapliga institutionens synpunkter 

Institutionen ställer sig bakom kommitténs grundläggande förslag om att det tredelade 
ledarskapet på RiR bör frångås och ersättas av en traditionell myndighetsledning med en 
ensamt ansvarig riksrevisor, biträdd av en riksrevisionsdirektör. Institutionen ställer sig dock 
tveksam till att mandatperioden för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören ska sammanfalla 
och till att riksrevisionsdirektören ska kunna väljas om. 

Institutionen anser att kommitténs förslag bygger på ett i många avseenden gediget underlag 
och på väl genomförda analyser av olika tänkbara lösningar. Frågan om RiRs ledningsstruktur 
i allmänhet, och om en eller flera riksrevisorer i synnerhet, har varit föremål för diskussion i 
många år, och det är angeläget att riksdagen nu fattar beslut i frågan. Några ytterligare 
utredningar torde inte behövas. Däremot kan den nya ledningsstrukturen behöva utvärderas 
efter en tid, allteftersom erfarenheter om dess ändamålsenlighet erhålls. Nedan avger 
institutioner ett antal mer detaljerade synpunkter på några av kommitténs förslag till ny 
ledningsstruktur på RiR.  

En enrådig riksrevisor 

I Statsvetenskapliga institutionens yttrande över 2017 års riksrevisionsutrednings 
slutbetänkande ”Översyn av Riksrevisionen – slutbetänkande” (2017/18:URF2), där RiRs 
ledningsstruktur också diskuterades, pekades på avsaknaden av en mer verksamhetsorienterad 
och erfarenhetsbaserad problembild. Avsaknaden av en sådan problembild gjorde det svårt att 
ta ställning till hur RiR bäst kan organiseras och ledas. Grundläggande frågor om vad RiR är 
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för slags organisation, vad den bedriver för sorts verksamhet, vilka slags professionella 
kompetenser den inrymmer och vilka typer av relationer den har till andra organisationer 
saknades i hög grad. Detta är frågor som är avgörande för utformandet av en ändamålsenlig 
ledningsstruktur. 

Den kommitté som nu har lagt förslag om RiRs ledningsstruktur redovisar en mer utvecklad 
problembild än 2017 års revisionsutredning. Likväl hade Statsvenskapliga institutionen gärna 
sett att kommittén fört fördjupade, problematiserande och mer sammanhållna resonemang 
kring ovan nämnda frågor. Kommittén anför olika skäl till att ordningen med tre riksrevisorer 
bör överges. De handlar bland annat om att underlätta ansvarsutkrävandet, tydliggöra 
ledarskapet, förbättra kontinuiteten, undvika schismer mellan riksrevisorerna, klargöra 
beslutsfattandet och tydliggöra beslutskompetensen (se t.ex. s. 84-85). 

Men de problem som har kringgärdat RiR under senare år har även handlat om andra saker, 
inte minst om avsaknaden av en mer allmän förståelse för uppdraget att arbeta som 
riksrevisor, men också om avsaknaden av mer specifika förmågor, såsom att rekrytera rätt 
personer, att organisera ledningsfunktioner på ett ändamålsenligt sätt och att utöva en 
balanserad styrning av det mer löpande revisionsarbetet. Arbetsmiljön har under långa 
perioder inte varit god. I betänkandet finns det resonemang som knyter an till denna 
problematik. Kommittén pekar exempelvis på behovet av att ”skapa en effektiv organisation 
med god arbetsmiljö för alla anställda” (s. 83). I det sammanhanget pekar kommittén på att 
det med en ordning med en riksrevisor med nödvändighet följer en delegering av beslut om 
granskningsrapporter. Det innebär inte bara att antalet chefsnivåer och olika administrativa 
kostnader kan minska, och att myndigheten rent allmänt kan bli mer ”lättrodd”, utan det 
medför även att riksrevisorn får en mer utpräglad roll som myndighetschef, där mer tid läggs 
på sådant som att organisera verksamheten och rekrytera rätt personal och där mindre tid läggs 
på att agera ”utredningschef”. Detta är, enligt Statsvetenskapliga institutionen, ett alldeles 
central argument för att frångå det tredelade ledarskapet och i stället övergå till en traditionell 
ledningsstruktur med en ansvarig chef.  

När kommittén diskuterar sitt förlag utifrån de anställdas synpunkt (s. 85) pekar den på 
förbättrad kontinuitet, tydligare ledarskap och en tydligare företrädare i t.ex. media. Men i 
enlighet med resonemanget ovan är den viktigaste konsekvensen av förslaget för den enskilda 
medarbetaren snarare att denna, genom den ökade delegeringen, återfår sitt professionella 
mandat och sin ansvarskänsla. Kommittén plockar i någon mån upp denna tråd senare i 
betänkandet när den framhåller att den kompetens som förloras i verksledningen genom 
avvecklandet av två riksrevisorer ”kan kompenseras genom den professionella kompetens som 
finns inom Riksrevisionen. En ensam riksrevisor skulle i än högre grad få förlita sig på 
medarbetarna i organisationen i fråga om genomförandet av det revisionella arbetet” (s. 90, se 
även s. 92). 

Detta samband mellan verksledningens storlek och de anställdas professionella mandat och 
ansvarskänsla är en central fråga när det gäller den typ av myndighet som Riksrevisionen 
utgör, och den kunde av den anledningen ha givits mer utrymme och en mer central position i 
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betänkandet. Men en sådan vidgad diskussion kunde också vissa andra resonemang och 
förslag som kommittén för fram ha problematiserats. Exempelvis understryker kommittén på 
ett flertal ställen behovet av ett tydligare och stärkt ledarskap (t.ex. s. 81, 85). Vad som avses 
med detta klargörs dock inte. Det är olyckligt, för det är långt ifrån självklart om, och hur, 
kommitténs strävan efter ett tydligare och stärkt ledarskap rimmar med dess strävan efter ökad 
delegering och styrning på distans. 

Enligt Statsvetenskapliga institutionen är det viktigt att frågan om verksledningens styrning 
och ledning på (ökad) distans synliggörs, problematiseras och diskuteras aktivt i samband med 
att den nya ledningsstrukturen byggs upp på RiR. I det sammanhanget vill institutionen 
understryka betydelsen av öppna linjer mellan verksledningen och medarbetarna ute på 
enheterna. RiR har haft en olycklig benägenhet att bygga upp alltför många chefsnivåer och 
olika typer av tvärgående funktioner som har stört kommunikationskanalerna mellan 
verksledningen och medarbetarna. Antalet avdelningar och enheter har också varit stort, vilket 
medfört ett stort antal chefer. Den nya ledningsstrukturen bör inbegripa en organisering med 
få hierarkiska nivåer och större enheter som i större utsträckning än tidigare underlättar både 
för verksledningen att lyssna av synpunkter och stämningar hos medarbetarna och för 
medarbetarna att känna av hur verksledningen ser på olika frågor och problem. 

En sådan organisering syftar till att möjliggöra för verksledningen att vid behov ”lyfta” 
tidigare delegerade frågor från lägre nivåer, och för medarbetare att vid behov ”hissa” frågor 
till verksledningen för synpunkter och/eller avdömningar. På så vis kan verksledningen 
allmänt hålla det revisionella arbetet på avstånd (och därigenom undvika att bli överlastad och 
ge medarbetarna nödvändigt handlingsutrymme och ansvar) samtidigt som den ges möjlighet 
att vid vissa valda tillfällen påverka revisionerna på en mer detaljerad nivå (och på så sätt 
behålla makten över frågor och ställningstaganden som den kan komma att hållas ansvarig 
för). 

En riksrevisionsdirektör 

Statsvetenskapliga institutionen ställer sig bakom kommitténs förslag om att den nya enrådiga 
riksrevisorn ska ha en ställföreträdare, som ges titeln riksrevisionsdirektör. Kommittén menar 
att denna direktör ska tilldelas sina uppgifter av riksrevisorn och tjänstgöra i den utsträckning 
som riksrevisorn bestämmer (s. 93). Det betyder att innehavaren inte kan göra några anspråk 
på egna utredningsresurser eller egna granskningsområden. Detta pekar mot en helt 
underordnad position för riksrevisionsdirektören i relation till riksrevisorn. Riksrevisorn kan, 
som Statsvetenskapliga institutionen läser dessa skrivningar, i princip besluta att 
riksrevisionsdirektören endast ska ha perifera sysslor, eller inga sysslor alls. 

Å andra sidan skriver kommittén att direktören ska svara för den dagliga ledningen av RiR 
och att hon eller han bör ges en ställning som i viktiga hänseenden är likvärdig med den som 
gäller för riksrevisorn, ha samma tillgång till kontakter med huvudmannen som riksrevisorn 
och ha villkor för sitt uppdrag som bestäms i samma ordning som för riksrevisorn (s. 94). 
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sammantaget menar kommittén att riksrevisionsdirektören får ”en mycket stark ställning” 
(ibid.). 

Statsvetenskapliga institutionen menar att dessa båda bilder – dels av en i relation till 
riksrevisorn helt underordnad riksrevisionsdirektör, dels av en mycket stark ställning för 
densamma – inte är alldeles lätta att förena. Institutionen menar att det i det fortsatta arbetet 
med att realisera kommitténs förslag behöver föras vidare, och fördjupade, diskussioner om 
hur makt- och ansvarsfördelningen mellan riksrevisorn och direktören ska se ut.  

Statsvetenskapliga institutionen vill här avslutningsvis kommentera kommitténs resonemang 
om att titeln för ställföreträdaren inte bör vara överdirektör (som annars är en vanlig titel för 
denna typ av chefsposition närmast under verkschefen), eftersom en sådan vanligt 
förekommande titel i staten kan te sig som ”mindre lockande” för lämpliga kandidater (s. 94). 
Institutionen ställer sig frågande till detta resonemang och är av åsikten, att staten 
överhuvudtaget inte bör överväga att anställa personer som är så fåfänga att de tvekar att ta en 
så pass hög, ansvarsfull och välbetald chefsposition på grund av att titeln inte ter sig flashig 
nog för vederbörande. 

Rekryteringen 

Statsvetenskapliga institutionen instämmer i kommitténs allmänna synpunkt att riksdagens val 
av riksrevisor och riksrevisionsdirektör måste beredas med yttersta omsorg. 
Beredningsprocessen bör, som kommittén påpekar, vara fri från partipolitiska överväganden, 
och de som väljs till dessa båda chefsposter bör åtnjuta respekt i så vida politiska kretsar som 
möjligt. Det bör skapas större öppenhet kring rekryteringsprocesserna för de båda 
chefsposterna. 

Statsvetenskapliga institutionen vill här understryka att även om beredningsprocesserna bör 
vara fria från partipolitiska överväganden bör detta inte innebära att personer som tidigare har 
varit politiker inte kan få posten som riksrevisor eller riksrevisionsdirektör. Institutionen 
menar att det är viktigt att även tidigare politiker kan komma ifråga för dessa poster, om de 
har de kunskaper, förmågor och färdigheter som krävs för att inneha posterna. Institutionen 
kan också konstatera att en av de tidigare riksrevisorerna har haft en politisk bakgrund. Det 
bör också framhållas att det inom staten i övrigt är vanligt att personer som tidigare har haft 
politiska uppdrag tilldelas höga chefsposter. Noterbart är även att det för att bli riksrevisor i 
Norge krävs att man tidigare har haft en ministerpost. 

Statsvetenskapliga institutionen vill i detta sammanhang även peka på att de problem som har 
kringgärdat RiR under senare år mer har handlat om en annan oberoenderelation än den 
gentemot politiken, nämligen den mellan RiR och de statliga förvaltningarna. Ur 
oberoendesynpunkt tycks det vara mer angeläget att se till att riksrevisorn och 
riksrevisionsdirektören inte har bindningar mot olika myndigheter, inte minst mot 
Regeringskansliet, som försvårar sakliga och objektiva beslut i exempelvis rekryterings- och 
revisionsfrågor. En person som under många år har arbetat inom i Regeringskansliet eller 
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någon annan central myndighet och deltagit i uppbyggandet av olika statliga styr- och 
regelsystem kan ha svårt att i rollen som chef för RiR inta ett kritiskt förhållningssätt till dessa 
system. 

När det gäller riksrevisionsdirektörens mandatperiod menar kommittén att den bör 
sammanfalla med riksrevisorns. Argumentet är att förhållandet mellan dem då kan stå klart 
redan från början och att de valda kan förväntas kunna arbeta sida vid sida utan hämmande 
inbördes motsättningar (s. 95). Statsvetenskapliga institutionen instämmer i att det är av stor 
betydelse att riksrevisorn och riksrevisionsdirektören går väl ihop. Om detta alls går att 
försäkra sig om på förhand, innan de börjar arbeta ihop, torde man dock kunna försäkra sig 
om detta även om mandatperioderna inte sammanfaller helt. 

Det finns enligt Statsvetenskapliga institutionen två värden som riskerar att gå förlorade med 
helt sammanfallande mandatperioder för de båda högsta cheferna. Dels finns det, som 
berördes ovan, i förslaget om den nya ledningsstrukturen inbyggt ett slags kontrollaspekt. 
Som riksrevisorns närmaste medarbetare lär riksrevisionsdirektören komma att få betydande 
insyn i riksrevisorns förehavanden, och omvänt lär riksrevisorn få långtgående insyn i 
riksrevisionsdirektörens förehavanden. Att riksrevisorn, enligt kommitténs förlag, ska 
samråda med riksrevisonsdirektören i vissa frågor pekar i sådan riktning. Betydelsen av denna 
kontroll- eller maktdelningsaspekt bör lyftas fram mer än vad kommittén gör, särskilt då man 
nu ämnar gå från tre till en, enrådig, riksrevisor. En ordning med helt sammanfallande 
mandatperioder, där man ensidigt betonar betydelsen av ett välfungerande samarbete, riskerar 
att skymma behovet av denna ömsesidiga kontroll. En ordning med delvis sammanfallande 
mandatperioder möter detta behov på ett bättre sätt. 

Det andra värdet som riskerar att gå förlorat med helt sammanfallande mandatperioder för de 
högsta cheferna handlar om kompetens. Ingen av de båda nya cheferna kommer att ha 
erfarenhet av hur organisationen fungerar, utan kommer att behöva läras upp av andra 
medarbetare. För en nyanställd riksrevisor eller riksrevisionsdirektör ligger det en trygghet i 
att den andra chefen har arbetat inom organisationen i några år. Till detta kan också fogas, att 
det kan vara svårt att hitta lämpliga personer till de högsta chefsposterna i staten. Det är inte 
alldeles ovanligt att generaldirektörsposter står vakanta i flera månader, till och med år. Med 
delvis överlappande mandatperioder undviks risken att hamna i en situation där RiR står utan 
både riksrevisor och riksrevisionsdirektör. 

Sammantaget menar Statsvetenskapliga institutionen att fördelarna med delvis överlappande 
mandatperioder överväger fördelarna med helt överlappande mandatperioder och avstyrker 
därför kommitténs förslag om helt överlappande mandatperioder. Institutionen erinrar 
här om att de tre riksrevisorer, som enligt gällande ordning ska leda RiR, inte har helt 
överlappande mandatperioder. 

Kommittén menar slutligen att riksrevisionsdirektören ska kunna väljas om (s. 7). Några 
vidare resonemang kring detta förslag för inte kommittén. Statsvetenskapliga institutionen 
menar dock att förslaget inte harmonierar särskilt väl med kommitténs resonemang och 
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förslag i övrigt. Kommittén menar, som sagt, att den nya riksrevisionsdirektören kommer att 
få en mycket stark ställning, som i viktiga hänseenden är likvärdig med den som gäller för 
riksrevisorn. När det gäller riksrevisorn har en möjlighet till omval ansetts innebära en risk för 
att riksrevisorns självständighet försvagas eller framstår som försvagad. Det har ansetts, att 
blotta misstanken om att en riksrevisor, för att stärka sina möjligheter till omval, skulle avstå 
från befogade slutsatser eller rekommendationer, allvarligt skulle kunna rubba förtroendet för 
Riksrevisionen. Statsvenskapliga institutionen menar att om riksrevisionsdirektören ges en så 
stark ställning som kommittén förordar borde detta resonemang också ha giltighet för 
riksrevisionsdirektören. Institutionen avstyrker därför kommitténs förslag om att 
riksrevisionsdirektören ska kunna väljas om. 

 


