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Bakgrund: Fullmäktiges 
revisionsfunktion
• Enligt 9 kap. 2 § i Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska det i 

Riksbanken finnas en revisionsfunktion som leds av fullmäktige. 
Fullmäktiges revision ska vara inriktad på frågor som ligger inom 
fullmäktiges ansvarsområde. 

• Detta inkluderar fastställande av arbetsordning för Riksbanken. 
Arbetsordningen  anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar 
vissa lednings- och beslutsfrågor (direktionen beslutar om organisationen 
mer i detalj i instruktionen). Den senaste versionen av arbetsordningen 
trädde i kraft 1 mars 2018. 

• I arbetsordningen (§8) fastslås exempelvis ett antal ansvarsområden för 
direktionen, såsom att tillse att verksamheten bedrivs effektivt samt att 
verksamheten utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den. Här 
finns även en hänvisning till 9 kap. 1 a § riksbankslagen som säger att 
direktionen ska säkerställa att det vid Riksbanken finns en intern styrning 
och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

• Att besluta om en lämplig övergripande styrningsmodell för Riksbanken 
samt att bemanna denna genom direktionsledamöter ingår således i 
fullmäktiges ansvar. 



Riksbankens styrningsmodell

Syfte
Syftet med granskningen är att säkerställa att det finns en tydlig 
och effektiv styrning av Riksbanken genom direktionens funktion.  

Risk att direktionen, i sitt uppdrag som sexhövdad ledning, inte 
skapar den tydlighet som krävs utifrån förväntningar på effektiv 
operativ ledning av Riksbanken. 



Direktionens styrning av Riksbankens 
styrningsmodell

Revisionsfunktionens referensram

• Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
• Arbetsordning
• Instruktion för Sveriges riksbank



Direktionens styrning av Riksbankens 
styrningsmodell
Metod
Granskningen har utförts genom intervjuer och granskning av relevant 
dokumentation. 

Dokumentation som inkluderats i 
granskningen är:

• Arbetsordning
• Instruktion för Sveriges riksbank

Intervjuer med avdelningschefer och direktionen

• Christina Wejshammar, Avdelningen för betalningar

• Olof Sandstedt, Avdelningen för finansiell stabilitet

• Heidi Elmér, Avdelningen för marknader

• Jesper Hansson, Avdelningen för penningpolitik

• Marianne Olsson, Avdelningen för 
verksamhetssupport

• Simon Rörborn, Internrevisionsavdelningen

• Anders Vredin, Stabsavdelningen

• Pernilla Meyersson, biträdande avdelningschef, 
stabsavdelningen

• Stefan Ingves, Riksbankschef

• Kerstin af Jochnick, Vice Riksbankschef



Direktionens styrning av Riksbankens 
styrningsmodell

Övergripande bedömning

Revisionen bedömer utifrån granskningen att det inte föreligger 
några väsentliga brister avseende tydlig och effektiv styrning av 
Riksbanken genom direktionens funktion.
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