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Abstract 

In 2016, the three Auditors General of the Swedish National Audit Office asked to 

be relieved of their positions after a period of intense criticism in the media. 

Swedish journalists had revealed that they all three had acted in ways that were 

not compatible with the office, and even in some cases against anti-corruption 

rules. However, it was also revealed that the staff resistance to the organisational 

change brought about by the three auditors had also contributed to the ongoing 

conflict within the agency. This paper aims to deepen the understanding of the 

situation within the agency and of how the change management methods used 

caused a conflict between the staff and the organisational leadership. I look into 

how the organisational transformation was accomplished and what the 

consequences were for performance auditors as a profession. The material 

consists primarily of interviews with employees of the performance audit 

department of the Swedish National Audit Office, and has been supplemented 

with independent audits of the organisational change within the agency and with 

media coverage. The material is analysed from the perspective of theories of 

change management as well as professionalism and new managerialism. 

The analysis of the gathered materials demonstrates that the change 

management and the resulting new working situation for the performance auditors 

was brought about through a leadership that ran roughshod over the professional 

needs and complaints of the performance auditors. It is highly likely that this is 

the critical reason for the crisis that occurred within the institution and later led to 

the resignation of the Auditors General. It seems, in fact, that the employees of the 

agency turned to media with compromising information because they wished to 

remove the leadership for other reasons. The outside pressure and lack of support 

from within the organisation made it then impossible for the auditors to continue 

in their positions. 

 

Keywords: change management; new managerialism; organisational change; 

performance audit; professionalism; staff resistance; Supreme Audit Institution 
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1 Inledning 

 

I en artikelserie i Dagens Nyheter sommaren 2016 kunde Sveriges medborgare 

läsa om hur landets tre dåvarande riksrevisorer (i uppsatsen fortsättningsvis 

kallade ”2015 års revisorer”) på olika sätt agerat olämpligt och ibland rentav 

oriktigt (se t.ex. Delin 2016).1 Under sin korta ledning hade de också, av vad som 

kunde förstås i en facklig tidskrift, fått stora delar av personalen på Riksrevisionen 

emot sig (Holmkvist 2016). Denna uppsats undersöker händelseutveckling på 

Riksrevisionen 2015–2016, vilken ledde till att alla tre dåvarande riksrevisorer 

valde att avgå från sina uppdrag under 2016. 

Under sommaren 2016 rapporterade media bland annat att många 

granskningsrapporter inom verksamhetsområdet effektivitetsrevision inte 

fullföljdes under de nya myndighetschefernas styrning och reportrarna antyder 

dels att det rör sig om resursslöseri och dels att skälen till att de inte publicerades 

kan ha varit andra än de officiellt angivna – att det istället handlade om direkt 

olämpliga hänsynstaganden (Carlsson & Delin 2016b). De till synes allvarligaste, 

konkreta avslöjandena som framkom i DN:s granskning var att en riksrevisor i 

förväg lovat bort tjänster och föregått ett anställningsbeslut samt att en annan 

riksrevisor lagt sig i två granskningsärenden hen kan uppfattas som jävig i (Delin 

2016). Den mediala uppmärksamheten ledde till att de tre riksrevisorerna kallades 

till en utfrågning i Konstitutionsutskottet (KU) under sommaren och att 

Riksrevisionen själva anlitade en extern utredare. I oktober 2016 hade alla 

riksrevisorer begärt att få lämna sina poster som en följd av händelserna. KU hade 

i sin tur initierat en utredning av Riksrevisionens framtid (Sveriges riksdag 2016).  

Stora rubriker om jävsanklagelser triggar naturligtvis intresset för 

organisationen, men det som framför allt väckte min uppmärksamhet var de 

interna konflikter som såg ut att bubbla under ytan. En tidigare medarbetare 

uttalade sig öppet i fackförbundet ST:s medlemstidning (Holmkvist 2016) och 

menade att det bland de anställda fanns ett allmänt missnöje med den nya 

ledningen och hon inte uppskattade den nya inriktning denna stakat ut för 

effektivitetsrevisionen. Det framkom också att en stor andel av personalen valde 

att lämna myndigheten efter att 2015 års revisorer initierade en omorganisering 

och ett större förändringsarbete. 

Det här var inte första gången myndigheten var i blåsvädret och heller inte 

första gången anställda effektivitetsrevisorer öppet kritiserade ledningen samt dess 

syn på effektivitetsrevision. Tidigare forskning har konstaterat starka interna 

motsättningar på Riksrevisionen under myndighetens första år (Ahlbäck Öberg & 

                                                                                                                                                         

 
1 Den första artikeln (Carlsson & Delin 2016a) publicerades den 29 juni 2016.   
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Bringselius 2015; Bringselius 2008).  Ahlbäck Öberg och Bringselius (2015) visar 

i sin studie att effektivitetsrevisorernas professionella utrymme hämmades av 

dåvarande riksrevisorer på olika sätt åren 2003–2013, och argumenterar för att det 

föranledde en försämrad kvalitet på granskningsrapporterna som 

effektivitetsrevisionen (EFF) gav ut. De konstaterar att new managerialism var det 

rådande styrningsidealet på myndigheten, vilket kan beskrivas som idén att 

offentligt finansierade verksamheter bör styras och kontrolleras av chefer som är 

experter på att leda organisationer, på bekostnad av en professions autonomi (jfr 

Ferlie & Geraghty 2007).  

Mot bakgrunden ovan är hypotesen i den här studien att det som ledde till att 

alla tre myndighetschefer tillslut valde att avgå bottnar i något mer än vad som 

framkommer av DN:s rapportering om formella fel i till exempel 

rekryteringsarbetet. Ambitionen är att fördjupa förståelsen för situationen på 

myndigheten och vad konflikten mellan medarbetare och ledning faktiskt 

handlade om.  

Det är motiverat att studera hur Riksrevisionen fungerar och vilka som har 

makten över de rekommendationer myndigheten ger, givet att Riksrevisionens roll 

och funktion är viktig i den parlamentariska demokratin. Ahlbäck (1999) 

argumenterar för att effektivitetsrevision (också kallat förvaltningsrevision) har 

betydelse för tilltron till det demokratiska systemet. Det är ett instrument för att 

utvärdera förd politik och redovisa dess effekter för folkvalda och landets 

medborgare. Båda grupper ges då en bättre möjlighet att utkräva ansvar, till 

exempel kan den senare rösta bort politiker som inte levererat önskvärda resultat 

(jfr. a.a., s. 45). Ifrågasätts Riksrevisionen, dess funktionsduglighet och 

oberoende, skulle det kunna få konsekvenser för hur medborgare uppfattar hela 

det politiska systemet. Därför är det viktigt att förstå vad som låg bakom 

konflikten på myndigheten och riksrevisorernas tillsynes låga förtroende internt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats fördjupar förståelsen för hur den interna styrningen på 

Riksrevisionen fungerar och synen på professionalism inom organisationen. Jag 

undersöker om krisen 2016 kan förstås som en konsekvens av vad som tidigare 

studie identifierats som en problematik på myndigheten: bristande professionellt 

utrymme. Den övergripande frågeställningen är: 

• På vilket sätt bidrog förändringsarbetet på Riksrevisionen till 

händelseutvecklingen 2016 med alla tre riksrevisorernas avgång? 

För att besvara frågan har jag delat upp den i två underfrågeställningar: 

 

1. Hur genomfördes förändringsarbetet, sett utifrån teorier om hur 

förändringar bäst genomförs?  
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2. Vilka konsekvenser fick förändringarna för effektivitetsrevisorer som 

profession? 

1.2 Disposition 

Närmast, i kapitel 2, ges en kort bakgrund till Riksrevisionen. I det nästkommande 

kapitlet (3) beskriver jag de teoretiska ramverk som vägleder min analys. 

Därefter, i kapitel 4, redogör jag för de metodologiska överväganden som denna 

studie lutar sig mot. Analysen presenteras i två kapitel (5 och 6) som berör en 

underfrågeställning vardera: hur förändringsarbetet genomfördes respektive vad 

det fick för konsekvenser. Uppsatsens sista kapitel (7) behandlar studiens 

slutsatser.  
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2 Bakgrund 

Riksrevisionen (RiR) är Sveriges Supreme Audit Institution (SAI) och bedriver, 

liksom många av sina internationella motsvarigheter, både finansiell revision och 

effektivitetsrevision. Finansiell eller årlig revision bedrivs av licenserade 

revisorer, är hårt reglerad i standarder och går ut på att kontrollera om en 

organisations finansiella information har presenterats i enlighet med det 

tillämpliga ramverket för finansiell rapportering och lagkrav (INTOSAI 2004a). 

Effektivitetsrevision är snarare ett sätt att följa upp om statens verksamhet bedrivs 

på ett effektivt sätt. Det har aldrig utvecklats någon god revisions- eller revisorsed 

inom effektivitetsrevision av offentliga organisationer, motsvarande de seder som 

finns inom finansiell revision (Öhman et al. 2008). Det finns dock internationella 

standarder för effektivitetsrevision, framtagna av den internationella 

organisationen för riksrevisionsorgan, INTOSAI. Riksrevisionsverket (RRV), 

Sveriges dåvarande SAI, var den institution som var mest pådrivande i 

utvecklingen av dem (Angleryd 2014, s. 76). 

Riksrevisionen bildades 2003 genom en sammanslagning av 

Riksrevisionsverket (RRV) och Riksdagens revisorer. Bakgrunden till 

hopslagningen var att man ville stärka det nationella revisionsorganets oberoende 

gentemot regeringen.2 Det var en stor grundlagsreform när så skedde och den 

författningspolitiska förändringen var unik i den meningen att den initierades av 

riksdagen, inte regeringen.  

Efter en politisk kompromiss beslutades att myndigheten skulle ha tre chefer, 

tillika riksrevisorer, istället för en. Tanken var att de framöver skulle tillsättas 

omlott, så att inte alla slutade samtidigt. Officiellt motiverades valet av tre 

myndighetschefer med att det skulle gagna för en bred kompetens på ledningsnivå 

och att myndigheten skulle bli mindre sårbar (Sveriges riksdag 2000, s. 18). 

Många kännare förstår det dock som att den främsta anledningen till den något 

udda lösningen var att det regerande partiet Socialdemokraterna ville undvika en 

allt för stark och maktfull riksrevisor, en person som ytterst är satt att kritiskt 

granska regeringens genomförande av den av riksdagen beslutade politiken (jfr 

Ahlbäck Öberg & Bringselius 2015, s. 69f). 

Den första myndighetsledningens linje var en ansvarsutkrävande 

effektivitetsrevision med fokus på regelefterlevnad. Huruvida kontroll av 

regelefterlevnad och ansvarsutkrävande bör vara fokus för effektivitetsrevision 

råder inte full enighet kring (jämför till exempel Angleryds bidrag med Furubos 

dito i Isberg och Mattson 2014). Många i personalen motsatte sig också 

inriktningen, då den inte överensstämde med hur de tidigare arbetat och 

                                                                                                                                                         

 
2 Se Ahlbäck (1999) för en utförlig diskussion om varför. 
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INTOSAI:s riktlinjer. Medarbetare som länge arbetat med effektivitetsrevision 

förespråkade en mer främjande revision, som möjliggjorde effektivitetsvinster, i 

enlighet med INTOSAI:s internationella standarder. Flera av dem hade själva 

varit med och utformat de standarder för effektivitetsrevision man hänvisade till, 

under sin tid på RRV. (Bringselius 2008) 

Konflikten Ahlbäck Öberg och Bringselius (2015) beskriver handlar om en 

kamp om tolkningsföreträdet gällande arbetets organisering, innehåll och kvalitet, 

förd mellan effektivitetsrevisorerna och deras högsta chefer. Riksrevisorerna har 

stor makt och frihet att styra effektivitetsrevisionens inriktning och de första på 

posterna gick alltså emot vad stora delar av personalen fann lämpligt. Då liksom 

nu var myndigheten omskriven i media och bland annat uppmärksammades just 

att många i personalen saknade förtroende för den dåvarande ledningen och 

samtidigt upplevde att ledningen saknade förtroende för dem (Haraldsson 2004). 

Myndighetscheferna beskrivs också historiskt sett ha tillsatt chefer under sig på 

effektivitetsrevisionen som även de saknat kompetens och erfarenhet på området 

(Ahlbäck Öberg & Bringselius 2015). 

De i personalen som ifrågasatte Riksrevisionens första ledning gavs flera år 

senare rätt gällande tolkningen av uppdraget i en utredning som tillsattes av 

riksdagen (Sveriges riksdag 2008 och 2009). Detta ledde till att 

effektivitetsrevisionens inriktning förtydligades i revisionslagen (SFS 2002:1022); 

riksdagen beslutade att skriva in att effektivitetsrevision huvudsakligen ska 

inriktas på ”granskning av hushållning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och 

samhällsnytta” (SFS 2010:1420). Det senare är en hänvisning till ”de tre E:na”: 

economy, efficiency och effectiveness. Dessa tre E:n ska enligt det internationella 

organet INTOSAI vara vägledande för effektivitetsrevision (2004b).  

Riksdagens utredning hänvisar bland annat till en studie (Öhman et al. 2008) 

som Riksrevisionen gav Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) vid 

Stockholms universitet i uppdrag att göra, för att beskriva hur svensk 

effektivitetsrevision ser ut och utifrån det ge vissa rekommendationer för hur man 

kan utveckla arbetet. AES gjorde en grundlig genomgång av RiR:s alla 

granskningsrapporter mellan 2003 och 2007 – 120 stycken. De kommer fram till 

att traditionell effektivitetsrevision, men fokus på de tre E:na, haft en undanskymd 

plats inom Riksrevisionens effektivitetsrevision de fem första åren. Endast 13,4 

procent av effektivitetsrevisionens rapporter handlade om en traditionell 

revisionstyp, något av de tre E:na, i första hand (se också Grönlund et al. 2011).   

Trots att medarbetarna på EFF fick ett visst erkännande och en ny ledning 

kom på plats, beskrev medarbetarna myndigheten fortsatt som hierarkisk med 

detaljerade direktiv och kontroll uppifrån, top-down (Ahlbäck Öberg & 

Bringselius 2015). RiR:s högsta ledning har sällan haft egen erfarenhet av att 

jobba med effektivitetsrevision eller liknande utredningsarbete, men har ändå gått 

in och detaljstyrt granskningsrapporter. Förtroendet för ledningen har alltsedan 

myndigheten bildades varit lågt bland myndighetens medarbetare, vilket kan ses 

som en följd av ledningens låga tillit till effektivitetsrevisorerna (a.a.).  

Efter medierapporteringen sommaren 2016 lyftes just frågan om 

riksrevisorernas knappa erfarenheter av effektivitetsrevision eller andra 

kvalificerade utvärderingar och därmed bristande kompetens i den efterföljande 
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debatten (se t.ex. Dahlberg 2016). Faktum är dock att 2015 års tre riksrevisorer, 

varav två med forskningserfarenhet inom nationalekonomi respektive 

statsvetenskap och en tidigare domare, är de mest kvalificerade sedan 

myndigheten bildades (Bringselius & Lemne 2017). I försvaret av sitt handlande 

och det förändringsarbete de såg som nödvändigt på myndigheten, hänvisar också 

2015 års riksrevisorer till resonemangen i 2008 års utredning från 

Riksdagsförvaltningen och förtydligandet av myndighetens uppdrag och de tre 

E:na. De ville svara mot förväntningarna enligt deras anföranden vid utfrågningen 

i KU.3 

Min analys kan sägas ta avstamp här – i detta svårförståeliga. Varför var 

personalen missnöjd, denna gång? Axberger (2016, s. 1) hävdar i en granskning 

som framför allt inriktar sig på huruvida förändringsarbetet på Riksrevisionen 

inneburit formella fel och brister att ”[det] drevs för hårt, utan tillräcklig hänsyn 

till medarbetare och befintlig verksamhet. Beredningen försummades och 

förändringarna blev mer omfattande än man tänkt sig med bland annat stor 

personalomsättning som följd.” En mer närgången analys av förändringsarbetet är 

påkallad om vi vill förstå detta ordentligt, i sina beståndsdelar. 

 

                                                                                                                                                         

 
3 Utfrågningen hölls den 5 augusti 2016. 
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3 Teori 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket senare används 

för att tolka och förstå insamlat material. Ramverket är tvådelat och utgörs dels av 

en teori om hur du bäst genomför förändringsarbete inom organisationer, och dels 

av en teori om new managerialism och professionalism. Den förstnämnda 

teoribildningen, change management, används för att analysera hur 

förändringsarbetet genomfördes och den senare för att studera konsekvenserna, 

alltså vad förändringsarbetet faktiskt innebar. I samband med att jag presenterar 

den senare teorin om new managerialism och professionalism argumenterar jag 

också för varför effektivitetsrevisorer kan studeras som en profession. Studiens 

teoretiska ramverk summeras och presenteras mer överskådligt under kapitlets 

sista rubrik.  

3.1 Change management 

Förändringsarbete är idag ett modeord inom svensk offentlig förvaltning. 

Marknaden erbjuder mängder av kurser på temat för chefer. Det finns också ett 

myndighetsnätverk för förändringsledning och Ekonomistyrningsverket har tagit 

fram vägledningen Att leda förändring i offentlig verksamhet (2017). Mycket har 

skrivits inom forskningsfältet internationellt, på engelska change management. 

Begreppet kan definieras som en systematisk, ständigt pågående samt itererande4 

förändring av system, beteenden och strukturer för att förbättra effektivitet eller 

metodik på en arbetsplats (Barratt-Pugh & Bahn 2015).  

Change management-litteraturen utgår i regel från idén om ett starkt ledarskap 

och har i och med det tydliga teoretiska paralleller med vad som brukar kallas new 

managerialism. New managerialism som idé presenteras mer utförligt senare i 

kapitlet, men innebär i korthet en tilltro till managementexperter och att överlåta 

chefskap och makt till personer som är proffs på att leda organisationer. Detta på 

bekostnad av makt hos den profession som bedriver verksamheten. En del av den 

ledarexpertis som managementexperter bör kunna erbjuda handlar om att på ett 

lyckat sätt kunna leda ett förändringsarbete inom organisationer.  

Den kanske mest inflytelserika teoretikern på området change managent, 

Harvardprofessorn John P. Kotter, har utvecklat en ofta använd åttastegsmodell 

                                                                                                                                                         

 
4 Iterera är ett ord som används i utvecklingsprocesser för att beskriva att man gör ett arbete och sen en ny 

version av det arbetet som inkorporerar det man lärde sig första gången. 
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för hur man implementerar förändring med gott resultat (2012).5 Det första man 

bör göra som organisationsledning är att förbereda för förändringen genom att 

motivera medarbetarna att bidra till den. Inledningsvis görs detta genom att skapa 

en känsla inom organisationen av att den är av stor vikt och brådskande. Minst 75 

procent av organisationens anställda måste ha ”köpt” argumenten för 

förändringsarbetet för att det sedan ska lyckas, menar Kotter.  Mer konkret kan du 

som ledare för en organisation, i ett första steg, förbereda förändringsarbetet till 

exempel genom att starta öppna diskussioner och ge dynamiska och övertalande 

anledningar till förändringen, för att få medarbetarna att börja prata och tänka. Du 

kan också efterfråga stöd från kunder, externa intressenter och branschfolk för att 

stärka dina argument. 

I ett andra steg förespråkar Kotter (2012) att du formerar en grupp starka 

förändringsförespråkare på arbetsplatsen. Dessa bör vara nyckelpersoner inom 

företaget och representera olika sektioner och vara från olika nivåer i hierarkin på 

arbetsplatsen. Du bör börja med att identifiera de ”sanna” ledarna på arbetsplatsen 

– alltså inte nödvändigtvis chefer högt upp i organisationen, utan de som har sina 

kollegors tillit och respekt. Be dem om känslomässiga engagemang för frågan. Du 

kan sen arbeta med teambuilding inom gruppen och bör se upp för eventuella 

svagheter, till exempel om de är några dessa personer inte förväntas kunna nå. 

Kotters tredje steg går ut på att skapa en förändringsvision. Detta för att 

budskapet ska bli lättare att föra fram och förstå: varför förändringarna 

genomförs. Här bör du som ledare bestämma vilka värden som är centrala för 

förändringen. Därefter krävs att du formulerar (och övar in) ett kort anförande om 

vilken framtid du ser för organisationen och ser till att dina 

förändringsförespråkare lär sig samma visionsanförande. Du bör nu också arbeta 

fram en strategi för att genomföra förändringarna, rent praktiskt. 

Det fjärde steget handlar om att kommunicera visionen och för att mottagarna 

ska minnas budskapet ska detta göras ofta och kraftfullt. Visionen ska bli 

vägledande för allt ditt arbete och dina dagliga beslut. Du måste också föregå med 

gott exempel och leva som du lär och agera så som du vill att andra ska fungera i 

organisationen. Slutligen är det viktigt att bemöta anställdas eventuella farhågor 

och oro öppet och ärligt.   

Vid steg fem ska en majoritet inom organisationen vilja implementera 

förändringarna och nå den vision du förespråkat. Då är det dags att sätta 

strukturen för förändring på plats. Kontrollera därefter kontinuerligt för hinder för 

förändringsarbetet – det kan till exempel vara personer som fortsatt motsätter sig 

förändringen, organisationsstrukturer, arbetsbeskrivningar eller 

kompensationssystem. Se till att ta bort hindren (mänskliga eller andra), 

alternativt hjälp de som motsätter sig att se behovet av förändringsarbetet.   

De resterande tre stegen i Kotters åttastegsmodell är inte relevanta för den 

inledande del av förändringsarbetet som jag studerar i denna uppsats och beskrivs 

här därför väldigt kortfattat. I ett sjätte steg bör du identifiera och sätta upp delmål 

som kan nås relativt snabbt och därefter uppmärksamma och uppmuntra dessa 

                                                                                                                                                         

 
5 Kotter publicerade sin inflytelserika bok Leading change redan 1995, men 2012 kom den ut i en ny upplaga. 
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mindre vinster. Arbetet fram till att dessa delmål nås kan ta upp till ett år. Steg sju 

handlar om att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter vad 

gäller arbetet med varje delmål och kontinuerligt förbättra ditt koncept. Slutligen 

bör du, i steg åtta, fortsätta synliggöra den förändring, de framsteg och 

framgångshistorier som åstadkommits. Arbeta för att upprätthålla 

förändringsarbetets ideal och påminn ofta din personal om vad de bidragit till.  

Kotters modell förutsätter att det finns tydliga och enkla anledningar till 

förändringsarbetet som en chef ensamt kan identifiera och har tydliga paralleller 

med new managerialism i och med att den förespråkar en tydlig toppstyrning och 

förändring förutsätts drivas uppifrån. Den tar inte upp ett tidigare steg som 

handlar om att analysera organisationen och behovet av förändring, vilket framgår 

av en jämförelse mellan tre liknande flerstegsprogram (By 2005, s. 376). I ett 

tidigare steg menar till exempel Luecke (2003) att det är viktigt hur 

problemidentifikationen går till. Han argumenterar för att du som chef involverar 

medarbetare, de som ska genomföra och ”leva med” förändringen, i arbetet med 

att identifiera problemet och planera dess lösning. Detta dels för att det ökar 

medarbetarna motivation och engagemang i frågan, dels för att det övertygar dem 

om att det är rätt problem som man vill lösa. Ibland underskattar chefer den 

viktiga input som den personal som jobbar närmast frågorna kan ge. De tror sig 

ofta ha hela bilden, men har sällan det om de inte lyssnat till de ”på golvet”. Ett 

strikt top down-förfarande tenderar därför att resultera i allvarliga fel, menar 

Luecke: problemet identifieras inte riktigt och lösningen blir därför för begränsad. 

Du riskerar alltså också att inte få med dig personalens engagemang i arbetet.  

Change management handlar alltså i mycket om att få med sig organisationen 

– sina medarbetare – på något nytt. Bristande motivation och engagemang är 

hinder i sig, men mer uttalat personalmotstånd kan också vara ett stort problem 

vid förändringsarbete. Lejonparten av change management-forskningen handlar 

om organisationer i form av privata företag och utgår vanligen från att personal 

opponerar sig mot förändring på grund av emotionella faktorer. Bringselius 

(2009) argumenterar dock för att change management-teorin bör utvecklas för att 

bättre förklara personalmotstånd inom offentlig sektor. I svensk offentlig sektor 

finns en tradition av medarbetarinflytande och detta motiveras bland annat av att 

det finns många starka och högkvalificerade professionella grupper inom 

statsförvaltningen som kan den operativa verksamheten bättre än sina chefer, samt 

att dess tjänstemän förväntas kunna fungera som en kontrollerande instans vad 

gäller om demokratiska principer efterföljs (Bringselius 2012). Bringselius 

empiriska studier visar just att en viktig faktor som kan förklara att anställda inom 

offentlig sektor motsätter sig förändring handlar om mer sakliga 

ställningstaganden och ett offentligt etos. Motargumenten som de 

offentliganställda framför är nämligen ofta fokuserade på förändringens faktiska 

innehåll, tolkningen av organisationens uppdrag och konsekvenserna det får för 

vad den kommer leverera till medborgarna. Detta alltså snarare än irrationella 

känsloargument som handlar om fruktade konsekvenser för dem själva och deras 

arbetssituation (Bringselius 2009). Den tanken för jag med till nästa teoribildning 

som används just för att analysera förändringsarbetets konsekvenser för 

yrkesutövningen på Riksrevisionen.  
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Som framgår inrymmer change management-litteraturen både idén om ett 

starkt ledarskap, men också en idé om att involvera medarbetarna, vilket i det här 

fallet kan förstås som en profession. För att bedöma vad konsekvenserna blev av 

förändringsarbetet så är just det spektrumet intressant – ett starkt ledarskap kontra 

en stark profession. 

3.2 New managerialism kontra professionalism 

Professioners autonomi inom offentlig sektor har sedan 80-talet minskat till 

förmån för chefers eller managementexperters ökade förtroende och makt, till 

exempel inom förvaltningsområdena skola och sjukvård (Exworthy & Halford 

1999). Fenomenet benämns i den här uppsatsen som new managerialism – men 

kallas ibland också neo-bureaucracy (Farell och Morris 2003), leaderism (O’reilly 

& Reed 2011), organizational professionalism (Evetts 2006), managerialization 

(Ferlie & Geraghty 2007) eller bara managerialism (Flynn 1999). Trenden 

tillskrivs den idéskola som Christopher Hood (1991) var först med att benämna 

New Public Management (NPM), som i sin tur handlar om att offentlig sektor i 

alltmer styrs utifrån en marknadslogik.  

NPM har fått stort genomslag vad gäller styrningen av offentlig sektor i 

västvärlden sedan 1970-talet. Utvecklingen har drivits på i en tillsynes nödvändig 

strävan att effektivisera offentliga institutioner och tjänster, som fått en allt mer 

omfattande karaktär: medborgare och företag, ideella organisationer med flera 

önskar att staten ska tackla allt fler problem och politiska frågor (Peters & Pierre 

2006). Fler åtaganden kan inte mötas med lika delar ökade medel då 

väljaropinionen och en internationell konkurrens om företagen pressar stater att 

hålla nere skatterna (Sørensen 2006). Management-expertis handlar således om att 

bedriva verksamhet effektivt, till ett lägre pris men med bibehållen kvalitet.  

New managerialism innebär en tilltro till praktiskt, professionellt ledarskap 

där chefer är experter på just chefskap, snarare än kärnverksamheten de basar 

över. Denna hållning ingår inom NPM enligt Hoods definition (1991). I idéskolan 

NPM ingår även en tilltro till det privata näringslivets styrningslogiker, så som 

mål- och resultatstyrning samt användningen av prestationsmått ner på 

individnivå (a.a.). Med det följer också en ökad betoning på 

prestationsutvärdering. För att vidare definiera new managerialism kan det ställas 

i kontrast till vad som karaktäriserar en verksamhet där en profession tillmäts mer 

makt och inflytande. Då karaktäriseras verksamheten av en tillit till professionens 

kompetens (Evetts 2006). Då är också organisationsstrukturen mindre hierarkisk 

och det råder kollegial auktoritet, förutsatt att man som professionell följer 

yrkeskårens normer och standarder. Dessa kommer av en liknande utbildning och 

inskolning, en stark socialiseringsprocess, gemensam arbetskultur och 

yrkesidentitet liksom etiska koder, framtagna av professionella institut och 

föreningar. Yrkesutövningen karaktäriseras vidare av skönsmässiga bedömningar, 

istället för standardiserade och detaljerade instruktioner, och de inom professionen 

ges generellt ett högt förtroende. De yrkesverksamma granskar också varandras 
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arbeten, snarare än att slutprodukten kontrolleras uppifrån (Ahlbäck Öberg & 

Bringselius 2015; Evetts 2006).  

3.2.1 Effektivitetsrevisorer som profession 

För att en yrkesgrupp ska klassas som en profession har forskare med en 

traditionellt positiv bild av professioners bidrag till ett demokratiskt samhälle 

utgått ifrån att de verksamma ska 1) ha en exklusiv utbildning där de tillgodogjort 

sig expertkunskaper, 2) verka inom offentlig serviceproduktion, 3) vara autonoma 

i sitt tjänsteutövande, 4) ha en gemensam etisk värdegrund, 5) vara i ett särskilt 

tillitsförhållande gentemot sina klienter och 6) styras av altruistiska värderingar 

(se t.ex. Greenwood 1957; Evetts 2006). Forskare med en mer pessimistisk, så 

kallad neo-Weberiansk6 syn på professioner listar kännetecken som att 

professioner har 1) direkt marknadskontroll över specifika tjänster genom 

självstyrande föreningar av formellt sett jämbördiga kollegor, 2) makten att 

definiera klienters behov och hur de ska tillmötesgås och 3) legitimerat och 

organiserat yrkesmässigt oberoende vad gäller tekniska bedömningar och 

organiseringen av sitt arbete (Saks 2010). 

Effektivitetsrevisorer uppfyller inte alla kriterier och tillhör inte en profession 

i den meningen att de alla gått en specifik utbildning. De har ingen legitimering, 

licensering eller behörighet på sitt yrkesområde, så som exempelvis läkare eller 

lärare. Liksom Furubo (2014) påpekar är ”effektivitetsrevisor” heller ingen 

identitet man bär med sig i ett fortsatt yrkesliv utanför SAI:en, utan titeln är 

förknippad med anställningen på den specifika institutionen. Effektivitetsrevisorer 

kan därför ses som en grupp inom en större skara kvalificerade utredare av 

offentlig verksamhet i Sverige.  

Det finns dock faktorer som gör att svenska effektivitetsrevisorer traditionellt 

legat nära den gängse definitionen av en profession. Effektivitetsrevisorer arbetar, 

som tidigare nämnts, utifrån riktlinjer och etiska koder som arbetats fram 

gemensamt inom INTOSAI.7 Ahlbäck Öberg och Bringselius (2015) hänvisar i 

sin studie till att Riksrevisionsverket, Riksrevisionens föregångare som SAI, 

använde sig av vetenskapliga standarder och metoder och tog sig an mer av en 

vetenskaplig ansats än andra nationella revisionsorgan. I INTOSAI:s guidande 

dokument hänvisar organisationen också till vetenskapliga standarder: 

 

 “… methods and techniques have to be applied with the necessary care 

that is commonly considered to be the best practice in social sciences and 

auditing.” (INTOSAI 2004b: 8) 

                                                                                                                                                         

 
6 Begreppet neo-Weberiansk kommer sig av att de bygger vidare på Max Webers teorier om ”social closure” – 

när grupper i samhället strävar efter att manipulera marknaden till sin egen fördel. Att professionella grupper 

tillskansar sig monopol på yrkesutövning kom därför att kallas ”occupational closure”. (Saks 2010)  
7 Här kan understrykas att INTOSAI inte är en organisation som samlar de yrkesverksamma 

effektivitetsrevisorerna, utan organisationens medlemmar består av deras arbetsgivare, SAI:erna. Det är dock i 

hög grad yrkesverksamma som varit med och skrivit fram INTOSAI:s internationella standarder. 
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I och med INTOSAI:s riktlinjer har effektivitetsrevisorerna gemensamma normer 

och höga interna krav på kvalitet. De har också en åtminstone liknande 

studiebakgrund, kvalificerade arbetsuppgifter som baseras på objektiva standarder 

och en hög grad av autonomi (jfr Ahlbäck Öberg & Bringselius 2015). Det här 

talar för att det kan vara fruktbart att studera yrkesgruppen som en profession med 

gemensamma professionella normer. 

3.3 Teoretiskt ramverk 

Sammanfattningsvis analyserar jag alltså dels hur förändringsarbetet 

genomfördes, dels vad förändringsarbetet faktiskt innebar och fick för 

konsekvenser. Vad gäller genomförandet av förändringsarbetet analyserar jag dels 

om man involverat personalen i arbetet med förändringsarbetet, vad gäller att 

identifiera problemet och dess lösning, i enlighet med Lueckes bidrag till 

teoribildningen (2003). Dels använder jag de fem första stegen i Kotters 

åttastegsmodell (2012) som ett slags ideal att jämföra med. Totalt ger detta sex 

steg. I korthet letar jag efter huruvida ledningen: 

1. involverade personalen i förändringsarbetet 

2. skapade en känsla av att förändringsarbetet är av stor vikt och brådskande  

3. satte samman en grupp inflytelserika förändringsagenter 

4. formulerade en övertygande förändringsvision 

5. kommunicerade och hade en öppen dialog gällande denna vision 

6. implementerade förändringen efter att en majoritet ville genomföra den 

och kontrollerade för hinder. 

 

När det gäller vad förändringsarbetet fick för konsekvenser för professionen utgår 

jag från ett teoretiskt ramverk om professionalism och new managerialism, för att 

kunna analysera styrkeförhållandet mellan myndighetsledningen och 

medarbetarna på EFF – professionen. Ramverket är indelat i två 

analysdimensioner: yrkesutövning och bedömning av arbetet. 

Analysdimensionerna är hämtade från Ahlbäck Öberg och Bringselius studie av 

Riksrevisionen (2015) – vilka i sin tur bygger sitt analysinstrument utifrån Evetts 

(2006) – och är centrala för att bedöma professionens makt och inflytande över 

verksamheten. Här kan nämligen graden av professionens makt och inflytande 

tydligt variera beroende på om verksamheten karaktäriseras av professionalism 

eller new managerialism. Ramverket presenteras i matrisen nedan (tabell 3.1).  
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Tabell 3.1 Matris för att särskilja professionalism och new managerialism 

 

 Professionalism New managerialism 

Yrkesutövning 

Yrkesutövarna beslutar 

inriktningen på och målen 

för arbetet. 

Yrkesutövarna ges utrymme 

att utöva sitt professionella 

omdöme baserat på normer 

och praxis som utvecklats av 

professionen. 

Ledningen har 

tolkningsföreträde. 

 

 

Standardiserade 

arbetsrutiner som påförs 

ovanifrån. 

Bedömning av 

arbetet 

Yrkesutövare har kontroll 

över arbetet och avgör 

kvaliteten. 

Externt satta prestations- 

och kvalitetskrav, dvs. 

ansvarsutkrävande och 

utvärdering av prestation, i 

strävan efter ledningens 

kontroll. 

 

Den första dimensionen handlar om vem som avgör det professionella innehållet 

och styr över det dagliga arbetet: vems normer och standarder som är avgörande 

för hur det utförs – professionens eller ledningens (Ahlbäck Öberg & Bringselius 

2015). Med andra ord undersöker jag vem som avgör vad som ska göras och hur 

det ska gå till hur det ska göras och vilken kompetens som krävs för att utföra 

arbetet. Hur yrket utövas hör även nära samman med hur de som avgör detta ser 

på organisationens uppdrag, det vill säga vad som ska göras och för vem. Evetts 

(2006) talar om att det är avgörande om målen för verksamheten definieras 

ovanifrån, snarare än inom professionen. Detta avspeglar sig också i synen på 

organisationens roll och mandat, vilken också kan skilja sig åt mellan 

professionen och ledning. Alla dessa delar kommer jag ta upp i analysen av denna 

första dimension. 

Den andra dimensionen handlar om hur arbetet bedöms och kontrolleras och 

vem som avgör vilka kvalitetsmått som är gällande. Här undersöker jag om det 

fanns en strävan efter kontroll och utvärdering av prestation uppifrån, eller om det 

är professionens uppfattning om vad som utgör väl utfört arbete som har 

företräde.  

Generellt studerar jag huruvida det fanns tendenser av toppstyrning utan 

förankring i professionen eller en lyhördhet för professionens eventuella 

synpunkter och behov. Jag analyserar också huruvida respondenterna ger uttryck 

för sakliga ställningstaganden och ett offentligt etos i sin kritik mot ledningen. 
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4 Metod 

I och med att jag är intresserad av hur förändringsarbetet genomfördes och vad det 

fick för konsekvenser för effektivitetsrevisorer som profession och genomför jag 

en beskrivande fallstudie för att kunna få en djupare förståelse för 

händelseutvecklingen.  

4.1 Datainsamling 

Materialet består huvudsakligen av samtalsintervjuer med elva medarbetare som 

vid intervjutillfället var anställda eller nyligen hade avslutat en tjänst på 

Riksrevisionen, inom effektivitetsrevisionen, samt en av 2015 års tre riksrevisorer. 

Båda sidor i den förstådda konflikten är därmed representerade och källorna är 

centralt placerade inom organisationen. Jag försökte få intervjuer också med de 

nyanställda enhetscheferna och granskningschefen på effektivitetsrevision, men 

det var tyvärr ingen av dem som ställde upp. Intervjuerna genomfördes hösten 

2016, i nära anslutning till krisen samma år, vilket minskar risken för 

minnesproblem enligt det källkritiska kriteriet samtidighet. Respondenterna är 

garanterade anonymitet och refereras till enligt den kodning jag redovisar för i 

bilaga 1. Genom intervjuerna kunde jag dels få mer uttömmande information om 

hur förändringsarbetet gått till och dels om hur anställda upplevt situationen, samt 

varför (jfr Teorell & Svensson 2007, s. 89). 

Det kan antas att anställdas uppfattningar om hur en organisation styrs skiljer 

sig åt beroende på hur nära ledningen de arbetar. Jag har därför hört medarbetare 

på olika positioner. Ett rimligt antagande är också att anställdas uppfattning om 

myndighetens ledning skiljer sig åt beroende på om deras kompetens premierades 

eller ej inom organisationen. Av medias rapportering kring Riksrevisionen 2016 

framkom det just att 2015 års riksrevisorer premierade disputerade 

nationalekonomer (Calmfors 2016; Holmkvist 2016; Sörlin 2016). Jag har därför 

vinnlagt mig om att intervjua personer både med och utan nationalekonomisk 

utbildningsbakgrund för att kunna avgöra om det finns en skillnad mellan just 

anställda nationalekonomer och deras kollegor i synen på ledningens agerande. 

Utbildningsbakgrunden redovisas i respondentförteckningen (bilaga 1).  

De två första medarbetarna jag talade med introducerades jag för av min 

handledare. De gav tips på ytterligare personer att kontakta och så gjorde även 

andra, senare intervjupersoner, vilket ger ett så kallat snöbollsurval. Jag har också 

intervjuat anställda som jag påträffat oberoende av de tidigare, i andra 

sammanhang, alternativt fått tips om från annat håll. Urvalet är alltså inte 

slumpmässigt och relativt litet: intervjupersonerna representerar på intet sätt alla 
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de drygt 130 anställda på effektivitetsrevisionen. Det finns därför en risk för att 

bilden som framkommer är ensidig. Jag upplevde dock en uppnådd mättnad i 

intervjusvaren vad gäller flera beskrivningar – att liknande bilder återkom. Min 

uppfattning är därför att intervjuerna, tillsammans med övrigt material (vilket jag 

återkommer till), kan ge en god indikation på vilka åsikter som fanns 

representerade inom organisationen.  

Varje intervju pågick i drygt en timme. Jag genomförde så kallade 

semistrukturerade intervjuer vilka utgick från intervjuguider med förslag på frågor 

på de olika teman jag ville diskutera. I och med det har jag låtit ordningen på 

frågorna variera från intervju till intervju, beroende på hur samtalen förflöt. Jag 

använde mig av frågor med öppna svar för att bättre förstå hur människor tänker, 

deras attityder, värderingar och vad de tror, samt hur de uppfattar en viss situation 

(Aberbach & Rockman 2002). Upplägget har möjliggjort en djupare förståelse 

genom följdfrågor, exemplifieringar och förtydliganden. Intervjuguiden som 

användes vid samtal med EFF-medarbetare utvecklades kontinuerligt, men 

framför allt efter de två inledande intervjuerna, under vilka jag kunde identifiera 

för mig intressanta teman och åsiktsskillnader. Intervjuguiderna finns redovisade i 

rapportens bilaga 2.  

Intervjuerna kompletterats med två oberoende utredningar som genomförts 

efter sommaren 2016 (Axberger 2016; Sveriges riksdag 2018). I synnerhet 

används den oberoende utredning som tillkom på Riksrevisionens eget initiativ 

som fokuserar på förändringsarbetet och händelserna under den perioden 

(Axberger 2016). Författaren till den utredningen fokuserar i synnerhet på 

rättsliga aspekter och lämplighetsfrågor som hänger ihop med dessa, men gör 

också övriga iakttagelser beträffande förändringsarbetet i samband med det 

omfattande material han tagit fram och gått igenom. Även medierapporteringen 

utgör en informationskälla. Detta innebär en källtriangulering. Att information 

bekräftas från flera oberoende källor ökar trovärdigheten.  

Intervjupersonerna kan dock inte sägas vara helt oberoende av varandra. Då 

studien berör ett känsligt ämne, en konflikt, finns det också en risk att 

respondenter avsiktligt snedvrider de upplevelser vi diskuterar (jfr Esaiasson et al. 

2007, s. 318ff). Exempelvis kan de intervjuade effektivitetsrevisorerna betona 

rationella snarare än känslomässiga invändningar mot förändringsarbetet, vilket 

kan tänkas framställa dem i en bättre dager. Risken för denna typ av försköning, 

enligt det källkritiska kriteriet som rör tendens, behöver jag ha i åtanke när jag 

värderar materialet. Källtriangulering är ett sätt på vilket jag försöker undvika den 

tendens som kan komma ur intervjuerna. 
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5 Hur förändringsarbetet genomfördes 

Som svar på den öppna, inledande frågan ”Hur skulle du förklara krisen som just 

briserat på Riksrevisionen?” så beskriver samtliga intervjuade medarbetare 

(nuvarande och tidigare anställda) på Effektivitetsrevision att den har att göra just 

med det förändringsarbete som inleddes 2015. Det blir tydligt att just 

förändringsarbetet av olika anledningar upprörde personalen. Dels på grund av 

hur det genomfördes och dels på grund av konsekvenserna det fick. Under denna 

rubrik fokuserar jag på genomförandet.  

Förändringsarbetet annonserades ganska direkt efter att den nya ledningen var 

på plats, i september 2015. Den dåvarande administrativt ansvariga riksrevisorn, 

här kallad R1, tillträdde sin tjänst den 1 juni 2014. De andra två började formellt 

sina tjänster först månaden innan, augusti 2015. R2, som samtliga respondenter 

benämner som den drivande i förändringsarbetet, uppges dock ha varit på 

myndigheten och förberett för förändringarna långt innan dess, redan innan 

sommaren 2015. Hen beskrivs då ha hållit ”ett ofantligt högt tempo” (EFF9) och 

ha svept in som en virvelvind (EFF6). Hen ska också ha struntat i befintliga 

hierarkier i sin brådska att få saker att hända: 

”[R2] var ju här och sprang i korridorerna flera månader innan [hen] 

hade tillträtt. (…) [Hen] rundade ju alla befintliga chefer och gick direkt 

på medarbetare som [hen] kände igen och gav dem en massa sidouppdrag 

att göra. Skriva papper hit och dit och utreda och så. Utan att cheferna 

blev tillfrågade.” (EFF9) 

 

Inte bara dåvarande chefer, utan även andra medarbetare åsidosattes. En 

respondent berättar om ett möte hen hade med R2 redan i maj 2015, efter att ha 

blivit tillfrågad av en chef att berätta om vad effektivitetsrevision är och hur de 

arbetar på myndigheten. Den blivande riksrevisorn beskrivs redan då ha haft en 

grundmurad syn på verksamheten: 

 

”[R2 hade] väldigt bestämda uppfattningar om dels vad 

effektivitetsrevision var, vad vi gjorde och hur vi gjorde det och hur dåliga 

vi var och vad som borde åtgärdas. Så [hen] hade ju en väldigt tydlig bild 

av vad som var fel och var inte intresserad av att lyssna. Så det där mötet 

där jag skulle berätta lite vad vi gjorde och så, det var ju mer att [hen] 

berättade för mig hur det låg till.” (EFF8) 

 

Många intervjupersoner vittnar om att det inte heller senare, när alla tre 

riksrevisorer var på plats, fanns någon intention att lyssna in och förstå hur de 

arbetat tidigare och kanske framför allt varför. Flera menar också att det faktum 
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att ledningen inte konsulterade medarbetarna ledde till en delvis felaktig 

problemanalys (EFF1; EFF5; EFF8; EFF10).  

 

 

”(…) jag kan ge väldigt bra förklaringar till varför vi har granskat det vi 

har gjort, varför vi inte har granskat det vi har gjort, varför vissa 

rapporter blev si, varför andra rapporter blev så, varför kvalitén är riktigt 

bra på vissa rapporter, varför kvalitén kanske inte är så bra på vissa 

rapporter – som hade haft betydelse för hur deras analys hade blivit.” 

(EFF1) 

 

Dessa respondenter förespråkar således andra insatser för att förbättra kvaliteten 

på effektivitetsrevisionens arbete.  

Flertalet respondenter framhäver också att de heller inte kände igen sig i 

bilden av att kvaliteten på det de gjorde var så låg som ledningen hävdade och 

därmed delade bilden av att förändring för att få till förbättringar var brådskande. 

De anser dels att 2015 års riksrevisorer misstolkade den kritik som riktades mot 

myndigheten i 2008 års utredning (Sveriges riksdag 2008 och 2009) och senare 

har riktats i kvalitetsbedömningar av granskningsrapporterna gjorda av forskare 

vid Uppsala universitet (se t ex Hertting et al. 2015). Dels menar de att 

riksrevisorerna värderade fel personers åsikter. Vad gäller det senare tar de upp 

det faktum att riksrevisor R3 hänvisade till samtal med myndighetschefer vars 

organisationer hade granskats av RiR. Att dessa generaldirektörer inte uppskattade 

Riksrevisionens arbete menar man kan ha naturliga skäl, eftersom deras 

myndigheter hade satts under lupp och kritiserats.  

Det står också klart att stora delar av personalen saknade motiveringar till 

varför vissa ändringar skulle genomföras. Ledningen gjorde dem inte delaktiga i 

förändringsarbetets utformande, i att identifiera problem och dess lösning. De 

bemötte heller inte personalens synpunkter och farhågor och gav övertygande 

svar. En respondent beskriver det som att det aldrig var läge för en öppen 

diskussion och exemplifierar med det tillfälle som gavs medarbetarna att resonera 

kring effektivitetsrevisionens arbete: 

 

”På den här EFF-dagen som vi hade då hade vi ju lite olika bikupor och 

grupprum där vi satt och diskuterade olika frågor. Men det var ju lite så 

där ’lätta på trycket', men det var ingenting som fördes vidare – att de 

skulle ändra sitt perspektiv eller så. (…) Vi hade ju massa lappar, så det 

var ju en avrapportering. Min känsla var ju, de har bestämt sig för vad de 

ska göra, har ju berättat vad de ska göra så det var ju inte intresserade av 

att ändra på någonting.” (EFF8) 

 

Bilden av att många i personalen inte fick svar på exakt vad som var problemet, 

vad man ville uppnå samt varför riksrevisorerna hade så bråttom att förändra 

organisationen stärks av de uppgifter som framkommer i Axbergers utredning 

(2016, s. 82–85). I den framkommer att det var så sent som den 7 december 2015 

som personalen undrade över vad riksrevisorerna hade för målbild och i en 
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arbetsmiljökonsekvensutredning efterfrågade förklaringar till de skyndsamt 

pådrivna förändringarna. Frågorna speglar en oro gällande hur ledningen såg på 

effektivitetsrevision och myndighetens uppdrag. Detta var efter att beslut om ett 

nytt arbetssätt redan fattats och de uttryckta frågorna och farhågorna syns heller 

inte då ha tagits omhand. En av riksrevisorerna, R1, uppger att hen aldrig fick det 

materialet redovisat för sig (a.a., s. 89). I min intervju med samma riksrevisor 

uppger hen också att hen och övriga riksrevisorer inte förstod att förändringarna 

sågs som så radikala av medarbetarna samt att hen inte insåg att de inte ”var 

med”. Att det för ledningen kom som en nyhet att missnöjet var så utbrett 

bekräftas av en respondent som förklarar att ledningen inte ”haft örat så långt ut i 

organisationen” (EFF5).  På frågan om riksrevisorn ändrat uppfattning och har en 

annan problembild nu efteråt, svarar hen: 

  

”Jag tyckte det var helt rätt att vi gjorde de saker som vi gjorde, men vi 

skulle ha bromsat in lite och kört, vad ska jag säga, en ännu mer 

omfattande förankringsprocess. (…) Och sedan så är det väl också, så att 

säga, en klassiker att det brukar bli bra om medarbetarna själva är med 

och arbetar fram underlag i större omfattning än vad de var här, va.” 

(R1) 

Riksrevisorns självkritik handlar alltså om att hen och övriga riksrevisorer inte 

involverade medarbetarna och förankrade förändringarna och ledningens vision 

inom organisationen. R1 förstår också kritiken i och med Axbergers rapport 

handlar om hur förändringarna genomfördes, snarare än vad de innebar. Hen är 

tydlig med att hen inte ser några problem med myndighetens nya inriktning i sak. 

Av intervjuerna framkommer dock att medarbetarna tycker sig ha fått visst gehör 

för synpunkter de haft gällande förändringsarbetets innehåll av samma riksrevisor 

efter den myckna uppmärksamheten i media. 

Vidare gällande hur förändringsarbetet bedrevs så tycks ledningen inte haft 

med sig så kallade förändringsagenter med förankring ”nere i leden”. Den grupp 

man satte samman för att driva förändringsarbetet beskrivs som en utökad 

ledningsgrupp (Axberger 2016, s. 127). Till detta hör att alla förutom en av de 

åtta, senare nio mellanchefer i den nya organisationen rekryterades in utifrån, 

liksom deras chef som svarade direkt under riksrevisorerna. Man nyanställde 

också till andra positioner nära ledningen, till exempel efter att de tidigare 

cheferna för kommunikations- respektive HR-avdelningen sade upp sig. I en 

intervju med Axberger tillstår riksrevisor R3 att vissa tidigare anställda i 

ledningsgruppen motsatte sig förändringarna och lämnade organisationen när de 

inte fick gehör, vilket riksrevisorerna ”accepterade” (a.a., s. 127). Det förefaller 

således ha saknats personer med ett förankrat inflytande och tillitsfull relation till 

kollegorna som ingick i gruppen som drev på förändringarna och visade ett öppet 

stöd för ledningens vision.  

Som en del av förändringsarbetet var 2015 års riksrevisorer också tydliga med 

att de ville rekrytera in ny kompetens längre ner i organisationen. Flera av 

respondenterna uttrycker förståelse för ledningens ambition att stärka metod- och 

ämneskompetensen på myndigheten, men menar samtidigt att budskapet som gick 
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fram snarare var att flertalet av de i den befintliga personalstyrkan var 

inkompetenta eller oönskade (EFF1; EFF2; EFF4; EFF5; EFF6). Just att 

ledningen signalerade att de ville bli av med stora delar av personalen är något 

samtliga respondenter tar upp. Även om några av dem framhåller att de själva 

uppskattades av de tre myndighetscheferna, menar de att långtifrån alla upplevt att 

de respekterades av dem. Riksrevisorernas ton beskrivs som raljant, inställningen 

till medarbetarna som omdömeslös och agerandet som otaktiskt. Exempelvis 

berättar en intervjuperson om ett tillfälle när en av riksrevisorerna, R3, på 

förfrågan besökte ett enhetsmöte, för att i slutet ombes kommentera att många i 

personalen känner sig obsoleta och ovälkomna och upplever att de får 

meddelandet att det är bra om de söker sig bort från myndigheten. Riksrevisorn 

ska då ha tänkt efter ett tag för att sedan ha sagt att ”Jo, men så är det ju” (EFF2). 

Detta beskrivs som motsatsen till att entusiasmera och motivera medarbetarna att 

jobba för ledningens vision. 

Hela förfarandet i stort beskrivs som förkastligt, då många i personalen ska ha 

blivit hårt åtgångna. Många sa också upp sig under det kommande året. Till saken 

hör också att nyanställda experter och ämnessakkunniga kom in på mycket högre 

löner än genomsnittet och premierades också på andra sätt. De jag talat med 

menar att det var kompetent och erfaren personal som valde att sluta – i stor 

utsträckning personer som inte är disputerade – delvis på grund av att de upplevde 

att ledningen inte värdesatte deras revisionskompetens. Personalmotståndet kan 

alltså delvis förklaras i och med känsloargument och flertalets upplevelse av 

förorättning. Att just erfarenhet och kunskap om effektivitetsrevision värderades 

lågt hänger dock också ihop med riksrevisorernas syn på arbetets innehåll. 

Medarbetarnas sakliga invändningar mot den nya inriktningen undersöks närmare 

i nästa kapitel. 

Sammanfattningsvis framgår det tydligt av materialet att förändringsarbetet 

präglades av en hårdför toppstyrning i och med att det initierades uppifrån och att 

de yrkesverksamma därefter inte kunde påverka det. Det står också klart att 

genomförandet brast på alla de sex punkter jag utgår från i min analys. Jag har 

alltså granskat huruvida ledningen: 

1. involverade personalen i förändringsarbetet 

2. skapade en känsla av att förändringsarbetet är av stor vikt och brådskande  

3. satte samman en grupp inflytelserika förändringsagenter 

4. formulerade en övertygande förändringsvision 

5. kommunicerade och hade en öppen dialog gällande denna vision 

6. implementerade förändringen efter att en majoritet ville genomföra den 

och kontrollerade för hinder. 

 

Till en början bjöds professionen inte in att påverka problemanalysen och de 

åtgärder som därvid föreslogs, vilket i sig kan minska engagemanget. 

Riksrevisorerna lyckades heller inte etablera en känsla av att förändringsarbetet är 

av stor vikt och brådskande, mycket på grund av att stora delar av personalen inte 

höll med om deras problembild. Många av medarbetarna förorättades också av 

olika uttalanden och upplevda signaler under förändringsarbetet vilket troligtvis 
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ledde till en bristande motivation inom gruppen. De externa intressenter i form av 

myndighetschefer, som användes för att stödja upp riksrevisorernas argument, 

ansågs inte ha auktoritet och trovärdighet. Detta talar för att man inte uppfyllde 

punkt ett och två.  

Gällande punkt tre så rekryterades den utökade ledningsgrupp som planerade 

förändringsarbetet tillsammans med riksrevisorerna in utifrån, i stor utsträckning, 

varför de ännu inte borde kunna räknas till de ”sanna” ledarna, med etablerad tillit 

och respekt hos personalen. Det kan därmed tänkas att det var en stor grupp som 

inte övertalades av dessa så kallade förändringsagenter, vilka heller inte 

representerade personal längre ner i organisationen. 

Vad gäller förändringsvisionen och kommuniceringen av den, punkt fyra och 

fem, tycks det för många i personalen ha varit oklart vad det var riksrevisorerna 

ville uppnå med förändringsarbetet och varför vissa förändringar genomfördes. 

När stora delar av personalen då befarade att den högsta ledningen inte riktigt 

förstått myndighetens roll och uppdrag bemöttes inte deras frågor och farhågor.  

Slutligen skedde implementeringen av förändringen tidigt, även om stora delar 

av personalen inte låtit sig övertygas om att den utstakade vägen var den rätta att 

gå. Vid implementeringen tycks ledningen heller inte tillräckligt ha kontrollerat 

för hinder för förändringen i form av personer som motsatte sig denna, i och med 

att de syns ha varit omedvetna om det utbredda motstånd som fanns också bland 

personal som var kvar inom organisationen.  

Sammanfattningsvis kan vi vad gäller förändringsarbetets genomförande dra 

slutsatsen att ledningen misslyckades med att få med sig sin personal på det som 

ledningen uppfattade som nödvändiga förändringar. Som vi sett i detta kapitel 

hängde personalens motstånd samman med hur förändringsarbetet bedrevs, men 

det räcker inte som förklaring. Centrala delar i förändringsarbetets innehåll 

utmanade den rådande idén om effektivitetsrevisionens innehåll, och utmanade 

professionens självförståelse, något som blir ännu klarare i kommande avsnitt. 



 

 22 

6 Förändringsarbetets konsekvenser 

I det här kapitlet diskuteras vad förändringsarbetet på Riksrevisionen 2015–2016 

fick för konsekvenser, dels för yrkesutövningen av effektivitetsrevision, eller 

arbetets innehåll, och dels för bedömningen av effektivitetsrevisorernas arbete. 

6.1 Yrkesutövningen 

Inledningsvis diskuteras vad förändringsarbetet innebar för yrkesutövningen, 

alltså vad det fick för konsekvenser för vems normer och standarder som var 

avgörande för hur effektivitetsrevisionen utfördes på myndigheten. Dessförinnan 

finns det dock anledning att framhålla att det länge pågått en diskussion om vad 

som utgör effektivitetsrevision och inte. I en svensk kontext är konflikten efter 

Riksrevisionens bildande, mellan förespråkare för en ansvarsutkrävande 

respektive främjande inriktning, ett tydligt exempel. Det finns heller ingen allmänt 

vedertagen modell för effektivitetsrevision internationellt, utan inriktningen växlar 

bland annat beroende på vilken förvaltningsmodell ett land har (Öhman et al. 

2008, s. 4). Jämfört med finansiell, årlig revision är effektivitetsrevision en 

mycket mindre specifik verksamhet: 

 

“(…) the very identity of performance audit is neither precise nor entirely 

stabilized.”  

(Pollitt 1999, s. 195) 

INTOSAI:s riktlinjer för effektivitetsrevision är löst hållna och av övergripande 

karaktär. Av dem framgår att effektivitetsrevision är en typ av utvärderingsarbete 

inom vilket man använder sig av samhällsvetenskapliga metoder (INTOSAI 

2004b).8 Det står vidare att läsa att: 

 

”Performance auditing examines the economy, the efficiency and the 

effectiveness of government programs and organizations (…).” 

 (INTOSAI 2004b: 29) 

 

                                                                                                                                                         

 
8 Inom dåvarande RRV fanns ett synsätt att effektivitetsrevision skulle vara väsensskild från, om än är 

närbesläktad med annan utvärderingsverksamhet, men det har inte stöd hos forskare. Det som skiljer är 

effektivitetsrevisionens uttalade syfte och roll, snarare än verksamhet (Ahlbäck 1999, s. 50). 
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De tre E:na, economy, efficiency och effectiveness, är nyckelprinciperna för 

effektivitetsrevision enligt INTOSAI. De kan översättas till 1) effektiv 

resurshushållning, 2) effektivt resursutnyttjande respektive 3) effektivitet med 

avseende på mål och utfall, eller måluppfyllelse och samhällsnytta (jfr SFS 

2010:1420; Öhman et al. 2008, s. 9). De tre begreppen handlar alltså i tur och 

ordning om att granska om kostnader hålls nere under en rimlig gräns, om staten 

får ut mesta möjliga av de resurser man investerar och om man uppnår önskade 

resultat med förd politik. En revisionsrapport kan fokusera på ett eller flera E:n 

(INTOSAI 2004b).  

I Pollitts summering (1999) av en omfattande komparativ studie av SAI:er 

(däribland Sveriges, dåvarande RRV) skriver han att de standarder som INTOSAI 

tagit fram inte är helt talande för den revisionsverksamhet som faktiskt bedrivs, 

utan att det snarast är i undantagsfall man inom effektivitetsrevision faktisk 

besvarar frågor om economy, efficiency och effectiveness. Framför allt saknas 

studier som är fokuserade på att mäta effekter, utreda måluppfyllelse och 

samhällsnytta. Pollitt menar därför att det behövs mer av kvantitativa, ekonomiska 

analyser och experimentella utvärderingar för att någon SAI ska kunna hävda att 

de till en betydande del sysslar med alla tre E:n. Han beskriver också sådana 

studier som de mest utmanande metodologiskt sett: de kräver de mest 

sofistikerade, vetenskapliga metoderna.  

Även en grupp Uppsalaforskare som genomfört kvalitetsbedömningar av 

Riksrevisionens rapporter 2009–2016 konstaterar att få av dessa uttalar sig om 

samhällseffekter (Hertting 2018). De poängterar dock att de inte lägger någon 

värdering i det, då de ser svårigheter i att kombinera vad de kallar bredd och djup. 

Bra effektstudier som möjliggör precisa skattningar av utfallseffekter är djupa och 

begränsade till att handla om ”enskilda styrmedel inom ramen för bredare 

reformer, snarare än reformerna som sådana” (s. 12). Längre orsakssamband än så 

är svårare att belägga. Med andra ord är det svårt att uttala sig om den statliga 

verksamhetens effekter när det gäller ”breda” sammansatta interventioner och mer 

komplexa händelsekedjor (a.a.). 

Medan Pollitt (1999) efterlyser mer av kvantitativa, ekonomiska analyser för 

att SAI:er faktiskt ska leverera det de enligt internationella standarder säger att de 

ska, argumenterar Bringselius (2018) för att förståelsen för vad 

effektivitetsrevision är måste vidgas – också hon med utgångspunkt i de 

internationella standarderna. Bringselius lyfter då fram skrivningar som säger att 

effektivitetsrevision bör bedrivas med ett brett spann av utforskande och 

utvärderande metoder, sett till variationen och komplexiteten vad gäller frågorna 

som ställs.  De tre E:na, menar hon, antyder dock att finansiella värden bör stå i 

centrum för effektivitetsrevision, medan andra värden – vilka kan vara centrala för 

en demokrati – får stå tillbaka. För att öka SAI:ers legitimitet hos och relevans för 

länders medborgare menar hon att också sociala värden måste beaktas. Detta 

skulle kräva mer av kvalitativa, tolkande ansatser och studier som, förutom att 

granska vad insatser ger för resultat och effekter, också studerar processen 

däremellan. Hon argumenterar för att ett fjärde E inom effektivitetsrevision: 

ethics. 
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Pollitt (1999) beskriver alltså effectiveness-studier som de metodologiskt sett 

svåraste, men han karaktäriserar dem också som de politiskt sett mest känsliga. 

Effektivitetsrevision ska utgå från politiskt uppsatta mål och ställa sig neutral till 

politiska intentioner (Furubo 2014). Det låter ganska självklart och enkelt, men 

målen är ofta allmänt hållna, långsiktiga och okontroversiella, medan medlen för 

att nå dit – som utvärderas i den här typen av granskningar – är den egentliga 

politiska tvistefrågan (a.a). Det kan tänkas att ansvariga politiker inte alltid 

uppskattar granskningar av måluppfyllelse och samhällsnytta, då de kan föra 

obekväma siffror i ljuset och kritisera deras val av styrmedel. 

Alla politiska mål är kanske inte heller explicit formulerade och ofta står dessa 

olika mål i konflikt med varandra (Furubo 2014). En insats kan till exempel anses 

samhällsnyttig sett till resultatet av samhällsekonomiska intäkter och kostnader, 

men onyttig i ljuset av konsekvenser för andra värden. På senare tid har därför den 

svenska översättningen av effectiveness – alltså måluppfyllelse och samhällsnytta 

– kommit att diskuteras. Det har då framförts att revisionsorganet hamnar inne på 

politikens territorium, om det förutom att granska måluppfyllelse och i vidare 

mening bedöma effekter av genomförd politik, också uttalar sig om samhällsnytta 

(jfr Axberger 2016, s. 139f). Den av riksdagen tillsatta utredningen, som 

genomfördes efter sommaren 2016, kom därför fram till att begreppet 

samhällsnytta borde strykas ur lagtexten (Sveriges riksdag 2018).  

6.1.1 Verksamhetens inriktning 

När 2015 års riksrevisorer presenterade förändringsarbetet för sin personal på 

organisationens så kallade myndighetsdag, i september 2015, hade de med tre 

punkter på en Powerpoint som sammanfattade deras tolkning av 

effektivitetsrevisionens uppdrag: 

 Granska måluppfyllelsen  

 Granska om insatserna varit effektiva 

 Granska om insatserna varit samhälls(ekonomiskt)nyttiga 

(Riksrevisionen 2015) 

 

En del respondenter framför att denna riksrevisorernas tolkning av lagtexten och 

de tre E:na inte överensstämde med den gängse definitionen som de länge arbetat 

efter: 

 

”När vi ändå under årens lopp hade byggt upp någonting som profession, 

så kändes det plötsligt som så var vi lite borta. (…) [R2] hade en helt 

annan definition av de tre E:na, fast [hen] inte pratade om de tre E:na, 

utan [hen] pratade om måluppfyllelse, effektivitet, cost-benefit-analyser. 

Ganska annat än vad man i vanliga fall menar med economy, efficiency 

och effectiveness. (…) Det stämde inte med bilden av hur man jobbar med 

de tre E:na internationellt.” (EFF8)  
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Professionens och den högsta ledningens bild tycks alltså skilja sig åt gällande 

arbetets innehåll. Riksrevisorernas tolkning beskrivs av flera som en insnävning 

mot ett visst perspektiv. En respondent uttrycker det så här: 

”De tog det här begreppet samhällsnytta, översatte det till 

samhällsekonomisk nytta, översatte det till ’vi behöver personer som kan 

cost benefit-analys’. (…) Jag tänker samhällsnytta, det kan finnas så 

mycket annat där det faktiskt är svårt att sätta kronor och ören på detta 

och det kan ju handla om fördelningsfrågor, det kan handla om demokrati. 

Det kan handla om så mycket saker.” (EFF3) 

Citatet belyser det faktum att riksrevisorernas tolkning av vad arbetet borde 

inriktas på fick konsekvenser för vilken kompetens alternativt vilka 

expertkunskaper de bedömde behövdes för att utföra det. På tidigare nämnda 

presentation gjorde riksrevisorerna klart att önskat fokus på granskningar som 

kvantitativt mäter effekten och samhällsnyttan av statliga insatser tarvade dels 

internutbildningar i nationalekonomiska metoder (bland andra) och dels att man 

rekryterade in ny kompetens. I ett första led betonades behovet av empiriker som 

kan bearbeta och analysera stora datamängder.  

Även om flera tillstår att riksrevisorerna säkert hade rätt i att den 

nationalekonomiska kompetensen behövde förstärkas på myndigheten, menar 

samtliga respondenter att 2015 års riksrevisorer gick till överdrift i sitt fokus på 

användningen av nationalekonomiska metoder och rekryteringen av den typen av 

kompetens också på chefsnivå. Ett antal respondenter framför att ledningens fokus 

på kvantitativ metod riskerade att begränsa och styra vad som granskades (EFF3; 

EFF6; EFF11). En av dem utrycker det så här: 

”Det är ju liknande kompetens på varenda nyckelposition nu (...) man har 

verkligen institutionaliserat den ordningen. Nationalekonomer med 

erfarenhet från finansdepartementet, gärna disputerade (…) och det tror 

inte jag är bra med tanke på att våra rapporter ska ge en allsidig 

beskrivning av problem i samhället. Och jag tror att det finns en risk, om 

man smalnar av kompetensen allt för mycket, att man bara ser en viss typ 

av problem i samhället och att risken blir att vi gör en viss typ av 

granskningar i stor utsträckning.” (EFF6) 

Den kompetens som rekryterades in beskrivs alltså som smal och respondenter 

framhåller att ledningen inte tillräckligt satsade på att stärka den generella 

metodkompetensen. Vissa förstod det som att man ringaktade kvalitativa studier. 

En intervjuperson tolkade det som en antiintellektuell syn, och menar att det 

gjorde att hen tappade förtroendet för riksrevisorerna (EFF11).  

Det som beskrivs ovan visar att ledningens och flera anställdas syn skiljde sig 

åt gällande hur arbetets riktlinjer skulle tolkas, vilken sammantagen kompetens 

professionen effektivitetsrevisorer bör besitta och vad arbetet bör innehålla för 

bredd för att på bästa sätt tjäna samhället. Det står tydligt att ledningen tog sig 

tolkningsföreträdet, i linje med new managerialism. Inom professionen menar 
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många att ledningen i och med det gav ekonomiska värden för stor vikt, i 

förhållande till andra värden centrala för en demokrati.  

6.1.2 Detaljerade instruktioner 

Den nya ledningen (2015 års riksrevisorer) införde nya instruktioner för 

rapportskrivandet vilka bland annat reglerade att granskningsrapporterna fick vara 

på maximalt 40 sidor. De respondenter som berör frågan visar alla förståelse för 

en ambition att hålla sig kort och kärnfull. En respondent, nationalekonom, tycker 

i huvudsak att gränsen var bra (EFF2), medan andra med statsvetenskaplig 

bakgrund menar att det var dumt att den sattes som absolut, att det måste få 

variera. En förklarar det som att det är enkelt för de som använder sig av 

kvantitativa metoder, som kan visa på tabeller och figurer och sen ha ganska lite 

text, att vara väldigt kortfattade men ändå övertygande. Använder du dig av 

kvalitativa metoder kan du behöva skriva lite fylligare för att det ska vara 

övertygande i slutändan. Respondenten resonerar också om att ledningen aldrig 

gav en anledning till den satta gränsen och att åtgärden därför inte kunde 

diskuteras utifrån den:  

”Vad är det du vill uppnå med det, det var ju helt oklart. (…) Vad är det 

du vill uppnå med kortare rapporter, är det mer genomslag? (…) De måste 

ju vara övertygande för att man ska få genomslag (…) Det skulle vara på 

ett visst sätt men vi fick aldrig någon förklaring på varför. Det för mig blev 

liksom, då får man inte heller med sig personalen.” (EFF8) 

En annan respondent kommer in på taket på ett maximalt antal sidor och i ett 

resonemang om rapporternas kvalitet. Hen hänvisar till att de forskare som 

kvalitetsgranskat flertalet rapporter genom åren önskat att författarna skrev ut 

mycket mer av om hur de tänkte och resonerade samt lyfte fram komplexiteten. 

En del sådana resonemang menar hen ströks på grund utav att riksrevisorerna inte 

ville ha med dem, utan önskade ett kortare och tydligare budskap. Samma risk 

menar hen förefaller i och med 2015 års riksrevisorers direktiv:  

”Nu har vi ju en ännu tydligare beställning att det ska vara ungefär fyrtio 

sidor, varje rapport, och då blir det ju tyvärr på bekostnad av det här 

komplexa och motsägelsefulla och att resonera kring brister i 

datainsamlingen och så.” (EFF6) 

Ytterligare en respondent som berör frågan menar att sidbegränsningen inte 

behöver innebära ett problem framöver, då det går att dela upp frågeställningar i 

flera mindre och publicera dem på något annat sätt, men att det blir vanskligt för 

dem som påbörjade granskningar innan regeln infördes. Respondenten är också 

mer försiktig i sin kritik av bestämmelsen och resonerar kring att det är 

riksrevisorernas privilegium att sätta en sådan gräns, men framhåller ändå: 
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”Sen tycker jag generellt att det är helt knasigt. Varför ska sidantal vara 

överordnat innehåll? (EFF5) 

 

Ett antal respondenter anser alltså att frågan om rapporternas längd tog större plats 

än den om deras innehåll. De hade hellre sett ett fokus på och en diskussion kring 

rapporternas kvalitet, inflytande och relevans.  

Sidbegränsningen anbefalldes alltså uppifrån och innebar en form av 

detaljerade instruktioner i linje med new managerialism, vilka innebar att 

rapporternas längd inte längre kunde varieras utifrån professionens bedömning av 

behov. Detta innebar ytterligare en begränsning av professionens inflytande över 

yrkesutövningen.  

6.1.3 Tolkningen av myndighetens uppdrag 

Något som framför allt upprör många av intervjupersonerna var att direktiven 

kring vad de skulle producera ändrades i och med 2015 års riksrevisorers 

förändringsarbete (EFF1; EFF4; EFF6; EFF7; EFF8; EFF9; EFF10; EFF11). Det 

behövde inte längre vara endast granskningsrapporter. Nu efterfrågades också 

kunskapsunderlag så som kartläggningar, sammanställningar och jämförande 

myndighetsanalyser. En tidigare handledning för effektivitetsrevisorer slopades 

och de nya riktlinjerna togs fram av ledningen. En rapport behövde inte längre 

utgå från problemindikationer, vilket hade varit vanligast och rekommenderas i 

den tidigare vägledningen för att hitta fruktbara inriktningar av granskningarna. 

En rapport behövde inte heller innehålla en granskande eller utvärderande del, det 

vill säga en bedömning utifrån en norm. Då utgör den inte längre en 

granskningsrapport enligt den professionella definitionen. Många av de jag pratat 

med är inne på att ledningen i och med det gick ifrån internationella standarder 

och tanken med effektivitetsrevision, själva kärnuppdraget. 

 

”Det som ju delvis försvann bort var ju det här med problemindikationen, 

som inte är i och för sig självklar för att kalla det effektivitetsrevision, men 

som alltid har varit starkt kopplad till det, den bröts ju. Alla möjliga 

sorters alster, kartläggningar, beskrivningar, kunde ju enligt [R2] utgöra 

EFF-rapporter.” (EFF7) 

 

”[R2] ville ha mer av forskningskaraktär på granskningarna. Så att, jag 

har ju kollegor nu som sitter och sliter sitt hår för att de har fått 

kartläggningsuppdrag utan definierade revisionsfrågor och vad vi ska 

besvara. Och hur ska vi publicera det och vad ska riksdagen göra med det, 

liksom.” (EFF9) 

 

Intervjupersonerna uttrycker ett motstånd mot det de beskriver som att 

myndigheten styrde om från effektivitetsrevision till att arbeta mer som ett 

forskningsinstitut och bedriva nationalekonomisk forskning. Detta beskrivs som 

den ”fundamentala kritiken” (EFF1). En respondent (EFF9) hävdar att uppemot 
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femton seniora EFF-kollegor lämnat myndigheten, en del från chefsnivåer, för att 

de inte stod bakom ledningens syn på effektivitetsrevision. Riksrevisionerna 

beskrivs ha gått ifrån användandet av begreppet effektivitetsrevision och därmed 

omdefinierat vad arbetet kunde innebära (EFF1; EFF8). Att stora delar av 

personalen ifrågasatte riksrevisorernas syn på effektivitetsrevision framkommer 

också av den arbetsmiljökonsekvensutredning som Axberger sammanfattar i sin 

rapport (2016, s. 83f). Detta är alltså ännu ett exempel på att ledningen tog sig 

tolkningsföreträdet, i linje med new managerialism, och beslutade om arbetets 

riktlinjer utan att involvera de yrkesverksamma.  

Flera av den här studiens intervjupersoner uttrycker tvivel kring riksdagens 

nytta av den nya typen av beskrivande underlag som myndigheten kom att 

producera (EFF7; EFF8; EFF9; EFF10). Ett par tolkar det uttryckligen som att 

dessa nya former av produkter syftade till att tjäna som underlag till 

Regeringskansliet, snarare än myndighetens uppdragsgivare riksdagen och ytterst 

medborgarna (EFF8; EFF9). Riksrevisionen befarades alltså av dessa svarande gå 

från att granska regeringen mot att serva dess kansli.  

I citatet nedan understryker en respondent att hens invändningar framför allt 

handlar om vilka Riksrevisionen finns till för: 

 

”Vad effektivitetsrevision är, absolut, det är den ena delen, men jag tror, 

ännu viktigare är liksom vad är det revisionen finns till för – vem eller 

vilka är det den finns till för och vilka är det vi ska serva. Och för mig är 

det ju ytterst medborgarna, väldigt tydligt. Det är ju egentligen inte några 

andra hänsyn som får spela in.” (EFF8) 

 

I citatet antyds att viss hänsyn spelade in, vilket handlar om att den för 

utvecklingen drivande riksrevisorn rekryterades till Riksrevisionen direkt från en 

hög post inom just Regeringskansliet, på Finansdepartementet, och syntes väldigt 

präglad av sin tid där. Många som rekryterades in till myndigheten under 2015 års 

riksrevisorers ledning hade också de en bakgrund på Regeringskansliet, vilket 

enligt en respondent (EFF6) innebar en uppenbar risk för jäv som kunnat påverka 

eventuella granskningar. Även Axberger är i sin rapport (2016) väldigt kritisk till 

att erfarenhet från Regeringskansliet bedömdes som en fristående merit av 

riksrevisorerna och den slagsida det innebar för rekryteringen, med tanke på att 

Riksrevisionen ska verka och uppfattas som trovärdigt oberoende den exekutiva 

makten. Han skriver att:  

 

”Det verkar som man har tänkt sig att hela Riksrevisionen ska komma 

närmare regeringen och dess kansli, vilket i så fall är konstitutionellt 

feltänkt (…).”  

(Axberger 2016, s. 112) 

 

Utredaren delar alltså uppfattningen som flera av respondenterna ger uttryck för, 

nämligen att riksrevisorerna inte fullt tycks ha förstått myndighetens uppdrag som 

oberoende granskare av verksamheten under regeringen.  
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6.1.4 Tolkningen av myndighetens roll 

Kopplat till myndighetens oberoende så ifrågasätter också flera respondenter en 

ny arbetsordning som infördes (EFF6; EFF8; EFF9; EFF10; EFF11). Den innebar 

att den nya granskningschefen, numera betitlad chefsekonomen, gavs möjlighet 

att inte bara uttala sig externt om vad som står i myndighetens 

granskningsrapporter, utan också utifrån forskning och dokumenterad erfarenhet. 

RiR skulle också besvara remisser i även om myndigheten inte tidigare hade 

granskat någonting i frågan. I och med detta gick man ifrån tidigare ordning. 

Också denna del av förändringsarbetet beslutades om trots att den tycks sakna ett 

brett stöd inom professionen. 

Den nya arbetsordningen beskrivs av en respondent som en vällovlig vilja att 

RiR ska synas mer, höras mer i debatten och vara en spelare på marknaden med 

olika utvärderingsinstitut, som hen ser risker med (EFF6). Det framstår som att 

många i personalen, särskilt de som varit läge på myndigheten, är främmande för 

denna utveckling och framhåller risker. En respondent som tycker myndigheten 

borde vara mycket mer försiktig med att ”tycka till” kategoriserar sig själv som 

tillhörande det gamla gardet och menar sig ha stöd av ”många seniora med mig” 

(EFF9). Farhågorna förklaras i ett citat av en annan respondent nedan: 

”Vad som sticker i ögonen på folk, det är ju den här chefsekonom-rollen. 

Det tycker jag är alldeles fel också. Vi ska inte uttala oss, utan det är ju en 

reminiscens från [R2:s] regim, så att säga. Att vi ska vara ute och prata. 

Man kanske upplever sig att man inte är politisk, men (…) vi balanserar ju 

på gränsen många gånger för vad är politik, vad är inte politik, va. Det 

där är ju också något som man socialiseras in i. Där går vi, där går vi 

inte. Och det handlar också om att man inte uppfattas som ett partsorgan, 

va. För det handlar ju om vilken, vilka frågor ger du dig på, med vilka 

glasögon, vad kommer du fram till. Det finns ju en viss risk för att man 

uppfattas så som företrädare för ett visst synsätt.” (EFF10) 

 

Också andra respondenter talar om risken att vägledas av politiska uppfattningar. 

En menar att den tongivande riksrevisorn (R2) och chefsekonomen var vägledda 

av konkreta uppfattningar om sunda statsfinanser eller hur ekonomisk utveckling 

går till och fortsätter:  

 

”Det kan vara baserat på vissa teorier som man då tycker är vettigare än 

andra teorier, men likförbaskat så är det ju inte empiriskt grundat på 

något vis. Då är man inne i politiken och jag tycker att där ligger faran. 

Och det är kopplat till det där med remisserna då, för om man då inte 

bottnar sina remissvar på sånt som vi kan säga är vår empiriska kunskap i 

riksrevisionen – ’det här har vi med våra metoder, i våra granskningar 

sett’ – utan ’det här tycker vi’, då har man lämnat det här 

effektivitetsnormen och då är man farligt ute. Eller då är man inne i 

politiken, (…) men det var ju det som vi opponerade oss mot och kände oss 

obekväma med.” (EFF7) 
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En annan respondent ser det snarare som att de är bra att myndighetens kompetens 

nyttjas. Hen tycker att man bidra med remissyttranden, analyser och resonemang 

som gagnar samhällets bästa, utan att det behöver bli politiskt för det:  

 

”Det gör väl ingenting om de får säga vad de – liksom lite väl balanserat 

– tänker kring överskottsmålet eller någonting sånt där.” (EFF2) 

 

Respondenten ovan beskriver att de som förespråkar en mer försiktig hållning och 

den grupp hen själv sällar sig till bildar två läger internt på myndigheten, vilka det 

har blivit en skyttegrav emellan. Hen ser ingen tydlig skiljelinje dem emellan, till 

exempel vad gäller anställningslängd, men de som ser övervägande fördelar med 

de nya riktlinjerna beskrivs i högre utsträckning vara ekonomer: 

”Det är ju klart att det är många, särskilt disputerade ekonomer, som 

tycker åt andra hållet naturligtvis eller tycker som jag att man oftast har 

något att bidra med även om det inte har formen av en revisionsrapport.” 

(EFF2)  

Respondent EFF2 syns dock vara ensam om sitt synsätt bland de personer jag talat 

med. Inom gruppen respondenter tillhör i lika hög utsträckning statsvetare som 

nationalekonomer den grupp som förespråkar en mer försiktig hållning.  

Jag menar att den nya arbetsordningen kan förstås som en del av vad Axberger 

i sin utredning beskriver som en mer extensiv tolkning av myndighetens mandat 

och roll, i och med vilken 2015 års riksrevisorer riskerade kliva in på politikens 

territorium (2016, s. 53, 140f). Denna tolkning tycks alltså strida mot många inom 

professionens förståelse av myndighetens roll och uppdrag och vad de ansåg 

lämpligt för bibehållet förtroende för myndighetens oberoende.  

6.2 Bedömningen av arbetet 

Under denna rubrik redogörs för hur arbetet bedömdes och kontrollerades och 

vem som avgjorde dess vilka kvalitetsmått som var gällande, i och med 

förändringsarbetet. Av intervjuerna framkommer att medarbetarna på EFF gavs 

minskat inflytande över kvalitetssäkringen och den slutgiltiga bedömningen av de 

rapporter som avdelningen producerar.  

Tidigare hade man arbetat kollegialt i grupp med revisionsrapporterna, nu 

skulle ett större ansvar läggas på projektledaren. Det ökade ansvaret kom dock 

inte av ett förtroende. Tre av de intervjuade återger hur denna förändring 

presenterades för personalen (EFF2; EFF4; EFF8): riksrevisor R3 sa att det skulle 

bli tydligare vem som skulle hängas, det vill säga vem de kunde skylla ett dåligt 

arbete på. Det här kan ses som ett tydligt uttryck för ökat ansvarsutkrävande och 

prestationsutvärdering – i linje med new managerialism – och tolkades som att 
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riksrevisorerna inte hyste tillit till att alla anställda skulle leva upp till de nya 

förväntningarna.  

Den nya arbetsordningen innebar också att du som medarbetare skulle 

presentera ett första utkast av din rapport på ett granskningsseminarium. Till det 

välkomnades kollegor för att lämna synpunkter, men man bjöd även in externa 

referenspersoner och oftast närvarade också en riksrevisor. Senare i processen 

hölls ytterligare ett seminarium med ansvarig riksrevisor närvarande och till det 

bjöds externa experter in.  

Flera respondenter är kritiska till nämnda arbetssätt, vilket de menar inte gav 

utrymme för ett internt professionellt samtal där kollegorna hjälper varandra 

förbättra granskningsförslag, studiedesign och analys (EFF5; EFF9; EFF10; 

EFF11). En respondent (EFF5) uttrycker det som att seminarierna hade en 

kontrollerande funktion, snarare än en stödjande sådan. Hen menar att man som 

kollega på dessa seminarier höll sig för att komma med kritik i de fall man tyckte 

att granskningsförslaget var mindre bra och hade behövt bearbetas. Om externa 

referenspersoner var negativa tog man snarare rollen att backa upp sin kollega. 

Det komplicerade alltså saken att högsta chefen var närvarande och att den som 

presenterade förslaget var ensam längst ner i en hierarki.  

Som kollega gavs man heller inte tillräckligt med utrymme att lämna 

synpunkter på seminarierna, varför den interna kompetensen inte tillräckligt togs 

tillvara. Ett par som berör ämnet menar att det tedde sig naturligt att de inbjudna 

personerna skulle få prata mest (EFF5; EFF11). En av respondenterna (EFF11) 

berättar att de som bjöds in som experter på ett område också gärna talade om 

vikten av ämnet, snarare än fokuserade på studiedesignen och om det fanns en röd 

tråd i rapporten. Hen anser att det hade behövts mer av kollegiala kvalitetssäkrare, 

som fungerade på liknande sätt som en handledare på universitetet, ungefär som 

kvalitetssäkrarna de hade innan. Intervjuperson EFF5 förespråkar en än plattare 

modell och uttrycker det som att man hade behövt konkreta processer som faktiskt 

ser till att en vänlig inställning kollegor emellan blir till ett faktiskt 

substansorienterat samtal där som leder till bättre kvalitet i produkten som är 

revisionsrapporten. Det fanns varken tid eller beslutade strukturer så som interna 

seminarier för att hjälpa varandra.  

Tanken att bjuda in referenspersoner och experter, till exempel från akademin, 

tycker många i sig var bra. Däremot alltså inte det att extern kontroll tycktes 

prioriteras framför det kollegiala och professionella samtalet. En del 

intervjupersoner poängterar att de i sitt arbete redan innan använt sig av forskare 

och andra experter, vilka varit knutna till flera projekt. Skillnaden nu var att 

riksrevisorerna inte förlitade sig till att detta gjordes när det behövdes, och ställde 

detta över intern och kollegial kvalitetssäkring. En respondent uttrycker det som 

att det handlar om en misstro till professionen och till att organisationen gör det 

den ska (EFF8). Denna form av kontroll och brist på tillit ligger i linje med new 

managerialism. 
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Gällande den slutgiltiga bedömningen av arbetet var det flera granskningar 

som lades ner i ett sent skede av 2015 års riksrevisorer, bland annat med 

hänvisning till att de inte var bra nog.9 De nedlagda granskningarna gav upphov 

till stor frustration hos flera respondenter. Ibland kan det vara en korrekt 

bedömning att lägga ner en granskning som ”inte håller”, påpekar en del, men 

dessa personer vittnar samtidigt om flera fall där argumenten inte var 

tillfredsställande och att berörda medarbetare inte fick chans att bemöta dem och 

motivera varför rapporterna ändå skulle publiceras. De officiella besluten att 

avsluta granskningarna beskrivs av Axberger som sparsamt, mycket sparsamt 

alternativt inte alls motiverade (2016, s. 100). Att skribenterna inte fick svar på 

vad som sågs som ett problem eller kvalitetsbrister menar ett par respondenter 

omöjliggjorde en konstruktiv diskussion (EFF8; EFF11). De framhåller att man 

hade man kunnat skriva om delar för att blidka riksrevisorn, om denne bara hade 

kunnat peka på vad som var problematiskt.  

En förklaring till flertalet avslutade rapporter som ges i intervjuerna är att den 

riksrevisor som ansvarade för de flesta avslutade granskningarna, R1, inte kunde 

”hantverket” samtidigt som hen heller inte litade på att medarbetarna kunde sitt 

jobb och därför kände sig obekväm med att stå för slutprodukten. En respondent 

(EFF8) menar att nämnda riksrevisor inte förstått vad för granskning hen tidigare 

sagt ja till. Flera ger uttryck för att riksrevisorn själv inte var lämpad som yttersta 

avdömare, men trots detta inte överlät bedömningen åt professionen (EFF7; EFF8; 

EFF10). Det här visar på en hierarkisk struktur och bristande professionell 

auktoritet – effektivitetsrevisorerna hade lågt inflytande över bedömningen och de 

kvalitetsmått som användes. 

Enligt ett par svarande väckte de många nedläggningarna misstankar när de 

inte motiverats tillfredsställande, gällande vilka hänsyn som spelat in (EFF4; 

EFF6).  

 

”Det fanns inga sakliga eller rationella skäl, som jag ser det, att lägga ner 

granskningen. Det gjorde man enbart på grund av feghet och politiska 

hänsynstaganden och kanske för att inte reta upp någon GD-kompis eller 

liknande och så är det med några andra nedlagda också. (…) man tar 

hänsyn man inte borde ta, som oberoende då, och det är 

jätteproblematiskt.” (EFF4) 

 

Bristen på transparens och medarbetarinflytande vad gäller bedömningen av 

arbetet gav alltså upphov både till frustration och misstro.  

  

                                                                                                                                                         

 
9 Uppgiften bekräftas i anförandet av R1 i Konstitutionsutskottet den 5 augusti 2016. 
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6.3 Avslutande reflektion 

Misstankar om jäv eller otillbörligt handlande var just vad 2015 års riksrevisorer 

föll på, i någon mening. DN rapporterade om flera mer eller mindre graverande 

företeelser (se t ex Delin 2016). Flera respondenter menar att det är högst 

sannolikt eller rent uppenbart att DN fick tips inifrån organisationen (EFF1; 

EFF2; EFF5; EFF11). De framgår också av samtliga intervjuer att riksrevisorerna 

hade många av medarbetarna emot sig, av olika anledningar. En del respondenter 

menar att det inte handlade om jättestora formfel som riksrevisorerna gjorde sig 

skyldiga till – att mycket av vad media rapporterade om rörde struntsaker (EFF1; 

EFF2; EFF10). DN:s avslöjanden beskrivs som endast ”utlösande faktorer” 

(EFF10). Det tycks istället ha varit trycket utifrån i kombination med avsaknaden 

av stöd inifrån organisationen som gjorde det svårt för riksrevisorerna att fortsätta 

genomföra sina uppdrag.  

Det ter sig som att de förmodade tipsen i organisationen hänger ihop med 

synen att riksrevisorerna inte fullt insett myndighetens roll och uppgift samt 

vikten av dess oberoende och att medarbetare vände sig till media med för 

riksrevisorerna besvärande uppgifter mest för att komma åt att hindra 

effektivitetsrevisionens nya inriktning. Åtminstone uttrycker ett par 

intervjupersoner en tacksamhet mot de kollegor som förmodas ha gått till media, 

för att de genom det hindrade förändringsarbetet på EFF. 

  

”All cred till Riksrevisionens då anställda. Det var ju dem, utan dem hade 

ju DN inte kunnat göra det här, liksom. Utan alla som har tipsat och 

faktiskt reagerat. (…) Det finns ändå ett rättspatos, en känsla för vad som 

är rätt och fel kvar (…) hela Riksrevisionen är ju inte förstörd, utan det 

kom ju in tre personer, en hehe, som drar med sig två andra liksom, som 

gör någonting som är så här ’aah’, men liksom det går inte – vilken tur att 

det inte går!” (EFF11) 

 

En respondent uttrycker det som att det förmodligen ”gått åt helvete” om inte 

2015 års riksrevisorer hade försvunnit (EFF10). Ytterligare en annan menar att de 

som tipsade var ärliga mot vad de sett som sin och myndighetens uppgift samt 

styrts av ett offentligt etos (EFF6). Det här ger stöd åt bilden att de anställda 

motsatte sig förändringsarbetet på grund av sakliga ställningstaganden snarare än 

känsloargument och såg det som sin plikt att agera för medborgarnas bästa.  

Sammanfattningsvis, vad gäller förändringsarbetets konsekvenser, kan vi dra 

slutsatsen att ledningen tog sig tolkningsföreträdet över inriktningen på och målen 

för arbetet. I och med förändringsarbetet beslutade 2015 års riksrevisorer om nya 

riktlinjer för vad arbetet skulle innehålla och hur det skulle utföras, vilka stora 

delar av personalen inte stod bakom. De stred mot mångas bild av vad 

effektivitetsrevision är och borde vara. Därutöver infördes mer av extern 

kvalitetssäkring och kontroll, medan professionens inflytande över bedömningen 

av arbetet minskade. 
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7 Slutsatser 

Ansatsen i denna undersökning har varit att studera hur teorier kring change 

management samt new managerialism och professionalism tillsammans kan 

belysa utvecklingen vid den kris på Riksrevisionen som kulminerade under 

sommaren och hösten 2016. Det framkommer att sättet förändringsarbetet bedrevs 

på och konsekvenserna det fick för effektivitetsrevisorer som profession troligen 

är de viktigaste underliggande orsakerna till krisen på myndigheten och alla tre 

riksrevisorernas avgång.  

Analysen av hur förändringsarbetet genomfördes gör tydligt att 

förändringsarbetet präglades av en hårdför toppstyrning och på många punkter 

avvek kraftigt från det som i den vetenskapliga litteraturen om change 

management anses vara det bästa för att nå framgång. Riksrevisorerna 

misslyckades med att involvera personalen i förändringsarbetet, liksom att 

etablera en känsla inom organisationen att förändringsarbete var av stor vikt och 

brådskande. För många i personalen var det oklart vad det var riksrevisorerna ville 

uppnå med förändringsarbetet och varför vissa förändringar genomfördes. 

Personalens frågor och farhågor bemöttes inte i tillräckligt hög utsträckning. 

Ledningen rekryterade heller inte inflytelserika förändringsagenter i den ordinarie 

personalstyrkan, vilket försvårade förändringsarbetet. Slutligen skedde 

implementeringen av förändringen tidigt, även om stora delar av personalen inte 

låtit sig övertygas om att den utstakade vägen var den rätta att gå.  

Vad gäller vilka konsekvenser förändringsarbetet fick för professionen visar 

analysen utifrån teorierna om new managerialism och professionalism att 

ledningen tog sig tolkningsföreträdet över inriktningen på och målen för arbetet. 

En betydande del av gruppen effektivitetsrevisorer stod inte bakom de nya 

riktlinjerna som angav vad arbetet skulle innehålla och hur det skulle utföras. De 

stred mot mångas bild av vad effektivitetsrevision är och borde vara. Därutöver 

infördes mer av extern kvalitetssäkring och kontroll, medan professionens 

inflytande över bedömningen av arbetet minskade. Många i gruppen 

effektivitetsrevisorer saknade förtroende för riksrevisorerna, vilka inte upplevdes 

ha förståelse för kärnuppdraget, liksom hur effektivitetsrevision bör bedrivas i 

enlighet med internationella standards och beprövad erfarenhet. Bilden tycks här 

inte skilja sig åt mellan anställda nationalekonomer och deras kollegor, utifrån 

mitt intervjumaterial.  

Det sätt förändringsarbetet drevs på, genom hårdför toppstyrning och med 

bristande lyhördhet för personalens åsikter, men också vad förändringsarbetet 

konkret ledde till vad gäller myndighetens uppdrag och roll, liksom 

effektivitetsrevisorernas autonomi och arbetsinnehåll, väckte hos många inom 

professionen ett motstånd. Professionens motstånd mot ledarskapet och 

förändringarna utgjorde sannolikt grunden till att media fick kännedom om vad 
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som pågick på myndigheten. I tillägg till dessa missförhållanden anklagades också 

riksrevisorerna för att till exempel ha brustit i frågor kring hur rekryteringar 

genomförts och hur man förhållit sig till risken för jäv i olika situationer, vilket 

riskerade riksrevisionens oberoende och integritet och gav stora rubriker. Detta 

undergrävde det allmänna förtroendet för den riksrevision som av riksdagen är 

satta att granska andra. Kombinerat med kritiken inifrån blev det svårt för 

riksrevisorerna att sitta kvar. 

Empirin i form av flera av respondenternas berättelser och svar vid 

intervjuerna visar med tydlighet hur ett förändringsarbete måste vara förankrat i 

professionens självförståelse. Frågor rörande arbetets innehåll och 

kvalitetsbedömning av det egna arbetet är av central betydelse för en profession. 

Här är det svårt för chefer utan egen bakgrund i professionen att över huvudet på 

medarbetarna bestämma i enlighet med teorierna kring new managerialism, där 

egen sakkompetens anses mindre viktig än en generell ledarförmåga. Att driva ett 

så tydligt toppstyrt förändringsarbete som uppenbart varit fallet på Riksrevisionen 

riskerar också att i grunden förändra den svenska förvaltningsmodellen som 

traditionellt präglats av en stark professionalism och offentligt etos. 

Greppet att kombinera teorier kring change management med teorier om new 

managerialism och professionalism har enligt min mening möjliggjort en 

fördjupad förståelse för personalens missnöje med ledningen och 

förändringsarbetet ledningen bedrev. Jag upplever att jag därmed erhöll en mer 

fullständig bild av problematiken på Riksrevisionen, än om jag endast studerat 

utifrån en av teoribildningarna. Kombinationen kan vara fruktbar att använda sig 

av också för andra som studerar förändringsarbete inom offentliga organisationer, 

om de berör en kvalificerad yrkesgrupp. Denna studie visar att en hårdför 

toppstyrning, både i form av hur ett förändringsarbete bedrivs och vilka faktiska 

implikationer det ger, kan väcka motstånd inom en profession. Detta kan innebära 

svårigheter för en organisation att nå uppsatta mål. Ett av mången change 

management-litteraturs budskap tål att upprepas: att förändringsarbete måste få ta 

tid och behöver förankras. En annan generell lärdom som kan dras är att inte 

underskatta en stark professions sakkunskap och identitet. 
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Bilaga 1: Respondentförteckning 

Nedan listas de som ställt upp som respondenter. 

Medarbetare vid Effektivitetsrevision, Riksrevisionen 

Kodnamn 
Anställd på RiR 

sedan 

Utbildnings-

bakgrund 

Datum för 

intervju 

EFF1 2003–2005 Statsvetare 2016-09 

EFF2 2003–2005 Ekonom 2016-09 

EFF3 Uppgift saknas Ekonom 2016-10 

EFF4 Uppgift saknas  Statsvetare 2016-10 

EFF5 2012–2015 Statsvetare 2016-10 

EFF6 2006–2008 Statsvetare 2016-10 

EFF7 2003–2005 Ekonom 2016-10 

EFF8 2009–2011 Statsvetare 2016-10 

EFF9 2003–2005 Ekonom 2016-10 

EFF10 2003–2005 Ekonom 2016-10 

EFF11 Uppgift saknas Statsvetare 2016-11 

Kommentar: Fyra respondenter har erfarenhet också från tidigare Riksrevisionsverket (RRV). Fem 
av respondenterna hade vid intervjutillfället tagit tjänstledigt från eller avslutat sin tjänst på 
Riksrevisionen och gjort det någon gång efter inledandet av det förändringsarbetet 2015.  

Riksrevisor 

 

Namn Datum för intervju 

R1 2016-11-10 
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Bilaga 2: Intervjuguider 

Frågor till medarbetare 

Inledning 

 

• Berätta om din utbildnings- och yrkesbakgrund.  

• Hur länge du arbetat för RiR och haft sin nuvarande befattning?  

• Vad tror du föranledde ”krisen” som just briserat på RiR? 

• Berätta om förändringsarbetet.  

Yrkesutövningen 

• Vad har förändrats under de senaste riksrevisorernas ledning? 

- Hur ser du på de nuvarande instruktionerna för arbetet med effektivitetsrevision? 

• Hur skulle du beskriva vad som utgör effektivitetsrevision? 

- Skiljer sig din definition från några kollegors eller ledningens? 

- Skulle du beskriva er effektivitetsrevisorer som en enad profession? 

• Kan du beskriva debatten inom och utom myndigheten, om vad som är (god) 

effektivitetsrevision?  

• Det har lyfts farhågor om att myndigheten riskerar bedriva påverkansarbete och 

därmed gå utöver sitt mandat. Vad är din uppfattning? 

Bedömningen av arbetet 

• Hur ser du på riksrevisorernas beskrivning av kvalitetsbrister? 

- Vad kan lägre kvalitet bero på?  

• Vad tänker du gällande de nedlagda revisionsprojekten?  
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Frågor till riksrevisor R1 

Inledning 

• Vad tror du föranledde ”krisen” som just briserat på RiR? 

Förändringsarbetet 

• Berätta hur du/ni gick tillväga för att sätta dig/er in i hur effektivitetsrevisionen 

arbetade och fungerade.  

- Hur kom ni fram till vad som låg bakom de brister ni såg, gällande 

effektivitetsrevisionens inriktning och kvalitet? 

- Hur kom ni fram till vilka förändringar det var som behövdes? 

- Vad grundade sig er analys av problembilden på? Vilka dokument, 

informanter etc.?  

• Berätta om hur förändringsarbetet bedrevs. 

- Hade du gjort något annorlunda, med facit i hand? 

Yrkesutövningen 

 
• Uppfattade du att er bild av vad för verksamhet som borde bedrivas skilde sig från 

medarbetares? 

 

• Ni tolkade er uppgift och ert mandat annorlunda än tidigare riksrevisorer. Hur 

resonerar du angående det?  

 

• Ni har fått kritik för att för ensidig kompetens rekryterats till posterna som 

enhetschefer – hur ser du på det? 

 

Bedömningen av arbetet 

• Vad är dina tankar gällande kvalitetssäkringsprocessen på EFF, som den såg ut 

innan och som den ser ut nu? 

 

• Hur ser du på din och andra riksrevisorers roll i kvalitetssäkringsarbetet? 

 

- Har du den kompetens som krävs? 


