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Svenska resurser för granskning, analys och 
utvärdering 
 Riksrevisionen 
 Statskontoret 
 Analysmyndigheterna 

– Brottsförebyggande rådet (Brå) 
– Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) 
– Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) 
– Finanspolitiska rådet 
– Inst. f. arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
– Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
– Myndigheten för kulturanalys 
– Tillväxtanalys 
– Myndigheten för trafikanalys 
– Myndigheten får vårdanalys 

 Tillsynsmyndigheterna 
 Akademisk forskning 



Effekter av revision  
på övergripande nivå? 

 Internationell jämförelse (30-40 länder) 
 Utfallsmått:  
− finanspolitik (utgiftskvot, skattekvot, underskott) 
− effektivitet (korruptionsnivå) 
− produktivitet i privat sektor 
 Karaktäristika:  
− oberoende, storlek 
− mandat 
− implementering 
− modell (fransk, anglosaxisk, styrelse) 
 Enda signifikanta resultatet: fransk modell förknippad med högre nivå 

på korruptionen 
 

Källa: Blume & Voigt (2011). 
 



Effekter på lägre nivå? 
                                                                                      Exempel 
 Ändrat regelverk eller ny tolkning  ESO, IFAU, ISF  
 Förändrat arbetssätt i förvaltningen  RiR, Stkt 
 Höjd kvalitet (rättssäkerhet, väntetider etc.) Statskontoret, IAF, ISF 
 Besparingar     ESO, IFAU, ISF 
 Perspektiv- och strukturfrågor    RiR, Vårdanalys, ISF 
 Offentlig debatt    Samtliga 
 Indirekta effekter – förebyggande verksamhet 

 
 

  
 



Summering 

 
 Svårt att visa effekter på övergripande nivå. 
 Lätt att visa effekter på lägre nivå. 
 Indirekta effekter finns men är svåra att belägga. 
 Resurserna för granskning och utvärdering är om något i 

underkant. Framför allt finns ett utrymme för ökad (kausal) 
utvärdering. 
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