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Abstract 

Korruption som är ett svårdefinierat begrepp är ett mycket komplext brott där två parter 

olagligt genomför en transaktion med pengar, gåvor eller liknande. 

Korruptionsforskning har visat på samband mellan organisationsteorin New Public 

management och ökade risker för korruption. 

Uppsatsen kommer undersöka korruptionsrisker i samband med målstyrning inom 

New Public Management.  Undersökningen kommer fungera teoriprövande och bygga 

på en analysram som skapas av teorin. Prövningen kommer ske på Migrationsverkets 

verksamhetsmål för att se hur teorin överensstämmer med riktlinjerna. Målen kan ses 

som en indikator för hur hela verksamheten är utformad eftersom det är 

verksamhetsmålen Migrationsverket ska sträva efter i sin utveckling. 

 

Nyckelord: Migrationsverket, målstyrning, New Public Management, 

effektivisering, korruption, korruptionsrisker 

Antal ord: 9101 
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1 Inledning 

Den 29 januari 2013 rapporterar SVT:s regionala nyhetssändning Sydnytt om 

misstankar om grovt mutbrott på Migrationsverket i Malmö. Två män är misstänkta för 

att ha sålt ett flertal uppehållstillstånd och uppehållsrätter för mellan 50 000 och 100 

000 svenska kronor till asylsökande från Afrika och Mellanöstern. Uppehållsrätterna 

ska ha sålts som bulgariska pass vilket gett de asylsökande rätten att vistas i Europa. 

Brotten polisanmäldes under sommaren 2012 av Migrationsverket efter en 

internutredning (Esping & Wicklén, 2013).  

Generaldirektör Anders Danielsson ser mycket allvarligt på händelsen och förklarar 

att själva utredningen inletts redan tidigare under året. Han förklarar att en 

omstrukturering av verksamheten kommer utföras genom ”skärpta rutiner, 

internrevisioner och kanske en så kallad ’whistleblower-funktion’” för att motverka 

korruption i framtiden (Esping & Wicklén, 2013). Generaldirektören har gett 

Migrationsverkets rättschef direktiv att utforska frågan om otillåten påverkan, mutbrott 

samt brott mot sekretessen och flera interna utredningar sker parallellt med 

förundersökningen (Migrationsverket 1).  

Förundersöksledare Nils-Eric Schultz förklarar i intervju med SVT att polisen har 

uppgifter om att mutbrotten pågått även efter 2008 och att orsakerna bakom 

korruptionen kan handla om Migrationsverkets uppbyggnad: 

 

”Det är ju så att när man sätter en ensam person att kunna fatta så viktiga beslut 

som att bevilja uppehållstillstånd och uppehållsrätt och vad jag förstår utan någon 

som helst kontroll så inser jag nu när jag hållit på med den här 

korruptionsverksamheten ett tag att då finns en mutkänslighet som är väldigt stor”. 

 

Nils-Eric Schults förklarar också att Migrationsverket med all säkerhet kommer 

omstrukturera och sätta två personer på samma position för gemensam granskning av 

beslut (Esping & Wicklén, 2013).  

Migrationsverket skriver på sin hemsida att de är en myndighet i utveckling. Man 

strävar hela tiden efter att förkorta väntetiderna för de sökande och genom att 

modernisera verksamheten skapa effektivitet, tillgänglighet samt service och hög 

rättstillämpning. Detta är ett exempelcitat från hemsidan: “Utvecklingen sker med stöd 

av ’lean’. Ett primärt fokus är att ta bort hinder och skapa flöde i våra ärendeprocesser. 

Det är ett tankesätt som passar väl in i vårt uppdrag att handlägga ärenden så enkelt, 

snabbt, billigt och rättssäkert som möjligt” (Migrationsverket 2).  

Migrationsverkets riktlinjer för verksamheten har stora likheter med målstyrning 

som ingår i den teoretiska idéansamlingen New Public Management som beskriver hur 

den offentliga förvaltningen ska utformas på samma sätt som den privata sektorn. 

Målstyrning förklarar mer specifikt hur organisationer ska struktureras utifrån en 

lednings utsatta riktlinjer vars grundläggande värde är effektivitet (Røvik, 2008, s. 61). 

Lennart Lundquist skriver i sin bok Demokratins väktare att ekonomivärdena kväver 

demokratin inom den offentliga förvaltningen (Lundquist, 1998, s. 136). 

Vi anser därför att det är av yttersta vikt att ur ett akademiskt och statsvetenskapligt 

perspektiv granska systemet av Migrationsverket då det är en verksamhet som väger 
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asylsökandes liv i sina händer och vid missbruk av sin makt kan ha ödesdigra 

konsekvenser. Vi undrar därmed om riktlinjerna för Migrationsverket överensstämmer 

med målstyrning samt om strukturen kan öka korruptionsrisken för verksamheten. 

 

1.1 Frågeställning 

 Hur överensstämmer Migrationsverkets verksamhetsmål med målstyrning 

och hur påverkar denna typ av struktur korruptionsrisken?  

1.2 Syfte 

Migrationsverket är en statlig verksamhet som har stor makt över människors liv 

inom asylpolitiken. Korruption är ett brott och ett svårdefinierat begrepp som 

existerar inom statlig förvaltning (Brå, 2010:9 s. 17). Vi ämnar därmed belysa 

relevansen av en ständig kontroll av Migrationsverkets politik för att motverka 

brottslig verksamhet vilken kan ha konsekvenser för både samhälle och individ. 

Syftet med uppsatsen är att granska Migrationsverket genom att titta på dess 

politiska styrning och ur ett teoretiskt perspektiv undersöka samband med ökad 

korruptionsrisk. 

1.3 Teoretisk ansats 

Uppsatsen är av teoriprövande slag och vi utgår ifrån målstyrning inom New 

Public Management (NPM) samt teorier om korruptionsrisk ökar i och med 

implementerandet av NPM. I teoriprövande studier är en eller flera teorier i 

undersökningens fokus och används för att pröva konkreta hypoteser på empiriskt 

material. Teoriprövande studier skiljer sig från den teorikonsumerande då de har 

olika typ av motivering till undersökningen: den teoriprövande har en teoretisk 

utgångspunkt och den teorikonsumerande utgår ifrån fallet som ska studeras 

(Esaiasson m.fl., 2003, s. 40-41).  

I vår undersökning kommer vi att utgå ifrån målstyrning och teorier om 

korruption för att granska Migrationsverkets styrning och se om denna kan leda 

till en ökad korruptionsrisk, inte utgå ifrån korruption inom Migrationsverket och 

med hjälp av teorier förklara fenomenet. Detta leder då till vår hypotes att det 

korruptionsfall som skedde på Migrationsverkets enhet i Malmö och de 

korruptionsrisker de uppsättsför kan kopplas till implementerandet av NPM. 
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1.4 Begreppsdefinition 

New Public Management (NPM) är en sammansättning av idéer som är 

inspirerade av det privata näringslivet. Det vill säga att man skapar ett 

marknadstänkande genom att uppmärksamma kostnadskontroller, finansiell 

transparens och effektivisering (Rothstein, 2010, s.189, s. 204).  

Målstyrning som är en del av NPM är den typ av styrningsfilosofi som fått 

störst genomslag i svenska kommuner på senare år (Lantto, 2005, s. 15). 

Målstyrning innebär kortfattat att organisationen styrs av mål uppsatta av en 

ledning med handlingsfrihet för de anställda. Målen drivs av inriktning, effekt och 

produktion (Svensson, 1997, s. 16-17). 

Korruption är när minst två parter olagligt genomför en transaktion med 

pengar, gåvor eller liknande. Problematiken med att definiera korruption är därför 

de ständiga förändringar om vilka beteenden som anses vara korruption eller inte. 

Dessutom varierar definitionerna och uppfattningarna om korruption kraftigt 

mellan olika stater och politiska system (Brå, 2010:9 s. 17). Just därför har vi valt 

att utgå ifrån den definition som Brå ger eftersom detta är en svensk myndighet 

som forskar på andra svenska myndigheter. I vår teoretiska del ingår även teorier 

och forskning om själva korruptionsriskerna. 

Vi förstår att det finns annan korruptionsforskning internationellt, men vi har 

valt bort denna av den anledningen att traditioner och syn på korruption skiljer sig 

kraftigt åt mellan stater. Brå använder sig ofta av Transparency Internationals 

definition av korruption: ”Den innebär att utnyttja sin ställning för att uppnå 

otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Även om Brå utgår ifrån deras 

definition kommer vi endast att se hur Brå definierar det eftersom 

korruptionsbegreppet då anpassas efter svenska lagar och traditioner (Brå, 2009, s. 

35-36). 

 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen kommer att avgränsas till en undersökning av hur målstyrning inom 

NPM kan påverka korruptionsrisker inom Migrationsverket. New Public 

Management är en bred definition och för att skapa en snävare teoretisk ram har vi 

utgått från målstyrning, det styrningssätt som influerat den svenska offentliga 

förvaltningen mest under senare år (Lantto, 2005, s. 15).  

Vi är medvetna om att det kan finnas andra faktorer än mål som leder till 

korruption, men har valt att begränsa oss genom att endast undersöka riktlinjerna 

för de strukturella förhållandena. Målen är relevanta att granska eftersom de är en 

beskrivning av hur organisationen ska utformas och ger därför en översiktlig bild 

över Migrationsverket. Undersökningen avgränsas därför till en granskning av de 

nuvarande verksamhetsmålen för Migrationsverket utskickade av regeringen i 
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form av så kallade regleringsbrev. Materialet har därför avgränsats till tre brev: 

”Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Migrationsverket”, 

”Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Migrationsverket” och 

”Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Migrationsverket”. 

Valet av Migrationsverket som organisation baserades på den nyligen skedda 

korruptionsskandalen på Migrationsverkets enhet i Malmö, då fallet skapar en 

intressant diskussion om verksamhetens uppbyggnad. Även om vi inte utgår ifrån 

mutbrotten i Malmö så anser vi att en granskning av Migrationsverket är av stor 

betydelse eftersom organisationen har stor påverkan över enskilda människors liv 

och samhället i stort.  

1.6 Disposition  

Uppsatsens inledande kapitel kommer att behandla problemdiskussion, syfte, vår 

teoretiska ansats, begreppsdefinition och de avgränsningar vi gjort för att skapa en 

tydlig överblick över forskningsområdet.  

I det andra kapitlet presenteras tillvägagångssättet, dvs. metod och material. Vi 

kommer även föra en diskussion om validitet och källmaterial.  

Kapitel tre kommer innehålla tidigare forskning och därmed de teorier vi 

använt oss av för att skapa vår analysram.  

I det fjärde kapitlet presenteras kortfattat Migrationsverkets struktur och 

styrning som förkunskap inför analysen. 

I kapitel fem behandlas analysen där analysramen appliceras på Migrationsverkets 

mål och riktlinjer. Analysen efterföljs av en sammanfattande diskussion av 

resultatet.  

I det sjätte och sista kapitlet besvarar vi frågeställningen samt ger en 

översiktlig bild av vårt resultat och redogör för våra slutsatser. 
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2 Metod 

2.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen kommer vara en teoriprövande fallstudie där flera olika teorier 

prövas på empiriskt material. Slutsatserna från undersökningen blir antingen att 

teorin stärks eller så kan den försvagas, studien blir ur en teoretisk utgångspunkt. 

Därmed måste det fall undersökningen testar på motiveras och väljas ut med 

omsorg (Esaiasson m.fl. 2003, s. 40). Undersökningen kommer att fokusera på två 

komponenter i den teoriprövande studien: den faktor som orsakar fenomenet och 

de analysenheter som exponeras inför fenomenet (Esaiasson m.fl., 2003, s. 100).  

Operationalisering är när den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera 

operationella indikatorer (Esaiasson m.fl., 2012, s. 55). Vi kommer därför leta 

efter indikatorer för korruptionsrisker med målstyrning genom att utgå ifrån teorin 

som baseras på ett flertal forskningsrapporter för att få en bredare inblick i ämnet.  

För att kunna granska dokument med Migrationsverkets verksamhetsmål så 

kommer vi använda oss av en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen 

utförs genom att plocka ut helheten i texten, man tar fram det väsentliga i texten 

genom noggrann läsning av textens delar och dess kontext. Att granska texter 

kvalitativt blir att plocka ut det centrala ur sammanhanget, något som används när 

forskare ska koppla sin studie till tidigare forskning (Esaiasson m.fl., 2003, s. 

233).  

Fallstudien kommer innehålla slutsatser kring orsak och verkan som 

appliceras på en organisation. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

förklarar i Metodpraktikan att om fallstudier förekommer i teoriprövande 

undersökningar måste teorin preciseras på ett väsentligt sätt genom 

tillvägagångssättet som beskrivs bland annat som mönstermatchning. Denna typ 

av metod bygger på att forskaren har en förhandsuppfattning av vad som kommer 

hända i undersökningen genom stöd av teorier, och prövar sedan om detta är fallet 

(Esaiasson mfl., 2003, s. 119-120). Vår undersökning kommer därför kretsa kring 

komponenter som ligger bakom korruptionsrisker i samband med målstyrning för 

en prövning på analysenheterna, verksamhetsmål och riktlinjer. Med andra ord: vi 

kommer skapa en analysram utifrån teorin och genom mönstermatchning 

analysera materialet. Det kan dessutom vara nödvändigt att förtydliga att 

undersökningen sker på ett teoretiskt plan, vi kommer inte granska 

korruptionsrisker i praktiken. 

 

Undersökningen går att dela in i tre led:  

• Skapa ett teoretiskt ramverk från tidigare forskning 
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• Applicera det teoretiska ramverket på Migrationsverkets verksamhetsmål 

genom mönstermatchning 

• Analysera resultatet 

 

2.2 Material 

Teorin kommer att baseras på sekundärt material i form av böcker och 

forskningsrapporter. Undersökningen kommer utgå ifrån forskning om 

målstyrning och New Public Management från litteratur (Røvik, 2008, Hall, 2012, 

Svensson, 1997, Forslund, 2013) och forskningsrapporter (Chaston, 2012, Lantto, 

2005) samt teori (Lundquist, 1998) och erkänd bedriven forskning om 

korruptionsrisker i Sverige (Brå, 2007, 2009, 2010, Erlingsson, Bergh & Sjölin, 

2008, Andersson & Bergman, 2008, Andersson, 2002) 

Teorierna ska vi sedan applicera på vår undersökning där vi ska granska 

verksamhetsmålen för Migrationsverket och granska de generellt utsatta 

riktlinjerna. Undersökningen baseras därför på primära källor. De 

förstahandsreferenser vi kommer bygga vår analys på är de aktuella 

styrdokumenten för verksamheten år 2011-2013 vilket innebär regleringsbreven 

för verksamheten. Lagar styr också Migrationsverket, men lagarna beskriver 

allmänna regler för statliga verksamheter och förhållning till asylpolitiken. De blir 

inte tillräckligt konkreta för vår granskning eftersom vi ska granska mål och vi 

tittar därför på regleringsbrev.  

Valet av de tre regleringsbreven baseras på intresset för de nuvarande målen 

på Migrationsverket: vi mäter inte antal korrupta fall, utan korruptionsrisker, så 

undersökningen är inte tillbakablickande utan en granskning av risker med 

systemet just nu. Varför vi inte valt endast det senaste brevet (undersökningen 

baseras på nuvarande riktlinjer) handlar om att tre brev ger en bättre överblick 

över målen och därmed en säkrare undersökning.  

Undersökningen kommer att kompletteras med Migrationsverkets egen 

organisationsbeskrivning för att få en generell inblick i dess uppbyggnad, denna 

information kommer att hämtas från Migrationsverkets hemsida. Dessutom 

kommer vi hålla en kortare telefonintervju med generaldirektör Anders 

Danielsson, där vi ställer frågor om framtida mål och åtgärder för att minska 

korruptionsrisker. Anledningen till att vi i intervjun, förutom mål, väljer att fråga 

om åtgärder för att minska korruptionsrisken är för att även åtgärder kan ses som 

en typ av mål, detta är något som Migrationsverket strävar efter att förändra. 

Valet att utföra en samtalsintervju var för att få en dialog och visa hur ett 

fenomen fungerar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 252), något som passade för frågor 

om korruptionsrisker då korruptionsproblem innehåller flera olika aspekter.  

Datainsamlingens fokus hamnar på mål för verksamheten och även om det 

blir olika typer av material med en intervju så använder vi oss av samtligt 

underlag för att skapa en helhetsbild av styrningen, eftersom Anders Danielsson är 
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högsta chef för förvaltningen blir han en katalysator av målen och utmärker sig 

som en lämplig källa. 

 

2.2.1 Urval 

Uppsatsen kommer ha generaliserande ambitioner och därmed inte söka 

enskildheter utan titta på återkommande mönster och samband. Det innebär inte 

att enskilda fall inte är intressanta utan att man utgår ifrån tidigare forskning och 

genom diskurs vidgar kunskaperna inom området (Esaiasson m.fl., s. 25). I 

generaliserande forskning, som alla bygger på någon form av fallstudie, ska man 

besvara två punkter: vad för återkommande generellt fenomen man undersöker 

och varför man valt just de analysenheter man studerar (Esaiasson m.fl., 2003, 

s.172-176).  

I arbetet med vår uppsats tittar vi på korruptionsrisker i och med målstyrning 

vilket blir beskrivningen av det generella fenomenet. New Public Management är 

som teori i sig en mycket bred definition och för att skapa en mer snäv teoretisk 

ram har vi utgått från målstyrning, som är det styrningssätt som influerat den 

svenska offentliga förvaltningen mest under senare år (Lantto, 2005, s. 15). 

Korruptionsforskningen förhåller sig mest till risker med NPM och därmed inte 

bara målstyrning. Med detta i åtanke kommer vi i skapandet av analysramen utgå 

ifrån forskning om målstyrning och korruptionsrisker med NPM och urskilja de 

givna indikatorerna för båda teoretiska utgångspunkter, som inte nödvändigtvis 

måste motsätta sig varandra utan snarare alternativt, beroende på resultat, skapar 

en smalare och tydligare bild av vad som kan leda till korruption inom 

Migrationsverket.  

Huvudanledningen till valet av Migrationsverket bygger på att det är en del 

av den offentliga förvaltningen som har beslutanderätt över asylpolitiken och inte 

bara påverkar individer utan även samhället i stort. När en verksamhet besitter så 

stor makt bör den vara under ständig granskning för att förhindra eventuella fel 

som skulle kunna uppstå. Att titta på just Migrationsverkets mål skapar en 

relevant, även generell, undersökning då mål är lika med något som ska uppfyllas, 

det verksamheten ska sträva efter, vilket genomsyrar hela förhållningssättet till 

hur organisationen ska utformas.  

Valet av Migrationsverket återkopplas till teorianknytningen 

korruptionsrisker i samband med NPM och målstyrning, korruptionsskandalen på 

Migrationsverket i Malmö pekade på strukturella brister (även om själva fallet i 

sig inte granskas) och fallet valdes efter mest lika-designen.  

 

2.2.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i en undersökning kan beskrivas som en mätmetod är valid om den 

mäter det den ska mäta, om undersökningen faktiskt kan ge svar på 
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frågeställningen (Bergström & Boréus, 2005, s. 34) Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

och Wängnerud menar att validitet är det svåraste och mest centrala problemet för 

samhällsvetenskaplig forskning då det finns stora svårigheter att översätta den 

teoretiska nivån till den operationella, den nivå som den teoretiska definitionen 

tilldelas indikatorer och som undersökningen genomförs på. Validiteten går att 

dela in i två begrepp som gemensamt kallas intern validitet: begreppsvaliditet - 

överensstämmelsen mellan teori och operationalisering samt resultatvaliditet – 

undersökningens överensstämmelse med syftet (Esaiasson m.fl., 2003, s. 61).  

För att få god validitet i undersökningen så har analysram att överensstämma 

med korruptionsrisker så har vi försökt skapa en definition av begreppet 

korruption samt att reda ut orsaker i teorin. Eftersom korruption kan definieras på 

många olika sätt, och därmed även korruptionsforskning kan skilja sig, så har vi 

begränsat oss till Brottsförebygganderådets beskrivning av begreppet då det är en 

erkänd organisation på uppdrag av regeringskansliet. De baserar sin forskning på 

internationella definitioner men utgår ifrån Sverige och blir av relevans då vi 

undersöker en svensk myndighet. I granskningen av teorier om korruptionsrisker 

så förhåller vi oss däremot till flera forskningsrapporter för att få en bredare 

inblick i orsaker bakom problemet, också för att få en uppfattning om 

komplexiteten bakom begreppet.  Vi hoppas att detta ska belysa en så tillförlitlig 

version av problemet som möjligt och ge en generaliserande bild av en svensk 

myndighets korruptionsrisker i samband med målsättningar.  

Reliabilitet är att vara noggrann i undersökningens alla led och utesluta 

felaktiga källor. I textanalyser måste tolkningsstrategin överensstämma med det 

syfte man har för en god reliabilitet. För att testa reliabiliteten kan man jämföra 

undersökningar med samma fenomen och analysenheter för att se om man 

kommer fram till samma resultat, om undersökningarna överensstämmer så säger 

man att intersubjektiviteten är god. Forskning bör alltså bygga på transparens och 

välgrundad argumentation (Bergström & Boréus, 2005, s. 35-36). Noggrannheten 

i hur vi använder våra mätinstrument är därför mycket viktigt och vi kommer 

därför utföra uppsatsen på ett metodiskt vis för att försöka uppnå ett arbete som är 

lätt att följa och därigenom undvika felaktigheter. Eftersom vi gör en kvalitativ 

textanalys så kan granskandet lätt bli subjektiv, forskaren själv gör ett urval av 

texter, något vi strävar efter att undvika genom att förhålla oss till systematiken 

som kommer med metodologi. 

2.2.3 Källkritik 

I en källkritisk granskning ska man ta hänsyn till fyra kriterier: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens. När man bedömer källas värde så måste man förhålla sig 

till trovärdigheten i berättelsen (oberoende och samtidighet) och om innehållet 

kan vara påverkat av omständigheter i samband med berättelsens skapande 

(tendens) (Esaiasson m.fl., 2012, s. 279-280).  

Anders Danielsson är vår enda berättande källa i denna uppsats. Han är 

generaldirektör på Migrationsverket och har därmed en tendens att tala ur ett 

fördelaktigt sätt för Migrationsverket och kan inte ses som en objektiv källa. Men 
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eftersom vår undersökning baseras på generella verksamhetsmål så spelar övrig 

påverkan inte så stor roll eftersom vi vill veta vad organisationen strävar efter. 

Frågor om korruption är mer av känslig natur, speciellt om man kan finna 

strukturella fel i hanteringen av verksamheten, men detta är inget stort problem 

eftersom vi fortfarande ställer frågor av generell natur och vill höra de 

eftersträvansvärda målen ur Migrationsverkets eget perspektiv.  

Anders Danielsson är en mycket intressant källa eftersom han, förutom att 

vara generaldirektör för Migrationsverket, han har tidigare varit generaldirektör 

för Säkerhetspolisen och tidigare även varit chef för utveckling- och 

strategiavdelningen hos Rikspolisstyrelsen (Migrationsverket 6). Detta kan ge en 

intressant bild av hur han som chef kommer arbeta med målsättningen utifrån de 

tidigare erfarenheter han har. Vi valde att genomföra en telefonintervju eftersom 

frågorna inte var så omfattande och långa, och utifrån Metodpraktikan blir en 

telefonintervju det mest lämpliga (Esaiasson m.fl., 2012, s. 234). Problematiken 

med en telefonintervju är att man bland annat inte kan se personens kroppsspråk 

och dessutom kan personen i fråga sitta olämpligt till och därför känna sig 

stressad, vilket resulterar bristande engagemang i intervjun. För att undvika att 

Danielsson skulle känna sig stressad så valde vi att i förväg mejla de frågor som vi 

ville ställa, för att han själv skulle kunna bilda sig en uppfattning om hur lång tid 

intervjun kunde ta. Det var sedan han som fick kontakta oss via telefon när det 

fanns en lämplig tid för honom. 

Återigen kan kritiken svaras med att målen för Migrationsverket är något som 

organisationen strävar efter och oavsett hur Danielsson reagerar eller förberett 

svaren på frågorna så blir informationen användbar. Syftet med intervjun var inte 

att ställa honom mot väggen, utan att få fram vad för målsättning verksamheten 

har. 

Litteraturen om NPM och målstyrning kan ses som relativt tillförlitliga källor. 

All teoretisk forskning vi har hänvisat till är vetenskaplig. Men all vetenskaplig 

forskning kan och bör ifrågasättas, därför har vi valt att bygga analysramen på 

flera källor för att källorna ska stödja varandra. Det finns både kritiker och 

förespråkare för ett system som influeras av idéer med NPM, vår tanke är att i den 

generella beskrivningen av teorin så blir bilden mest opartisk med många 

hänvisningar. 

Korruptionsforskningen blir av en mer osäker natur då vi tittar på just kritik 

mot New Public Management och målstyrning, vi bemöter aldrig med forskning 

som talar om att detta inte skulle leda till ökade korruptionsrisker.  Men även all 

forskning här är vetenskapligt belagd och vi utgår därmed att den är till viss del 

tillförlitlig, samtidigt som vi verkat på samma sätt som övrig teoretisk anknytning, 

vi har utgått från flera olika rapporter och artiklar för att källorna ska kunna stödja 

varandras påståenden samt diskutera det komplexa problemet ytterligare. 
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3 Teori  

3.1 New Public Management  

I slutet av 1980-talet etablerades nya idéer om hur den offentliga förvaltningen 

skulle styras. Tankarna kan sammanfattas i begreppet New Public Management 

(NPM) som går ut på att den statliga förvaltningen bör utformas som företag, dvs. 

en överföring av idéer från den privata sektorn till den offentliga. Professionellt 

ledarskap ska genom kontrakt styra en uppdelning av verksamheter som består av 

flera enheter för ökad konkurrens. Den grundläggande ekonomiska 

argumentationen för NPM baseras på tankar om kvalitetstjänster till lägsta pris, 

kontraktbaserade avtal, individuella lönesättningar och valfrihet för konsumenten. 

Kritiker till de liberalistiska idéerna menar att den offentliga förvaltningen skiljer 

sig från den privata sektorn och att NPM därför inte kan appliceras på 

förvaltningen utan att utesluta viktiga demokratiska normer (Røvik, 2008, s. 27-

28). 

Under införandet av NPM i föregångsländerna USA och Storbritannien 

uppstod vissa hinder med leveransen av tjänster inom flera statliga förvaltningar 

såsom utbildning och sjukvård, kritiker menade på att dessa typer av områden inte 

bör användas resursutnyttjande. Det skapades olika typer av prestandamätningar 

för den offentliga sektorn för att kunna kontrollera kostnadsbesparingar. Politiker 

pekade på att det var tjänstemännen som stod i vägen för förändringarna när de 

försökte behålla kontrollen över beslutsfattandet och därmed hämmade servicen 

(Chaston, 2012, s. 3-4). Genom målsättningen kunde ledarna för organisationen 

vara lojala till det nya systemet och inte till ett specifikt politiskt parti, denna 

omorganisering skulle minska korruption genom gentjänster och favorisering 

eftersom ledarskapet var bundet till regler och uppsatta mål (Chaston, 2012, s. 

15). 

New Public Managements inflytande finns dokumenterat i både nationella och 

organisatoriska sammanhang, men mycket lite forskning har gjorts om 

teoriutveckling i förhållande till teorins omfång. NPM har därmed ingen enstaka 

teoretisk utgångspunkt utan baseras på ett antal olika perspektiv ur ekonomiska 

och institutionella aspekter. Dock kan man urskilja två grundpelare: 

ekonomismen, som betonar hierarki, regler, centraliserade beslut och 

kontrollordningar, samt managerialismen, som understryker ledningsfilosofi med 

decentralisering, delegering och stor handlingsfrihet för lokala chefer (Røvik, 

2008, s. 29-30).  

Nyckelordet för NPM är effektivitet. För att öka effektiviteten och uppnå 

målen ska politiker sträva efter att finna de rätta processerna för verksamheten, för 
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att underlätta för chefer att upprätthålla servicekvalitet uppstår resursfördelning 

och siffermätningar för att bedömning av arbetsinsatser (Chaston, 2012, s. 5).  

Inom NPM-traditionen finns en stark tendens att skapa rationalisering i den 

statliga sektorn genom målstyrning. Det kan uppfattas som att organisationer har 

det övergripande målet att skapa styrbara och verksamhetsoberoende 

organisationer (Hall, 2012, s.39).  

3.1.1 Målstyrning  

I boken Managementbyråkrati beskriver Patrik Hall Sveriges omstrukturering av 

de statliga myndigheterna. Detta ledde till en omfattande delegering och 

decentralisering av beslut då myndigheterna minskades och problem förflyttades 

neråt, vilket skapade konsekvenserna att verksamheterna blev tydligare 

underställda regeringen men samtidigt gick den nationella styrningen delvis 

förlorad. För att öka styrningens effektivitet infördes mål- och resultatstyrning. 

Denna typ av styrning baseras övergripande på en managementidé som går ut på 

att förvaltare på lägre nivåer ges frihet att styra sig själva samtidigt som de 

överordnade sätter övergripande mål (Hall, 2012, s. 68-70). Flera olika riktningar 

går att hänvisa till inom målstyrning vilket avspeglas på fokus inom 

verksamheten, hur pass decentraliserat beslutsfattandet är. Men oavsett betoning 

på organisering är ansvarsfördelning och mätning centralt (Lantto, 2005, s. 19-

20). 

Konsulten Arne Svensson sammanfattar idealet för målstyrning: 

decentraliserad organisation med inflytande för individen, organisationskultur 

med ständig fokus på utveckling och drivna medarbetare med ansvar för 

utvecklingen. Resurserna för en offentlig förvaltning är begränsad och därför är 

det ledningens uppgift att fördela budgeten efter nytta och behov. För att skapa ett 

eftersträvansvärt klimat minskar man på detaljstyrda beslut och ökar styrning 

genom tydliga mål. Målstyrning bygger därför på uppsatta verksamhetsmål, vilket 

följs av en senare uppföljning av målen (Svensson, 1997, s. 14-17). 

Målstyrning är den typ av styrning inom management som fått störst 

genomslag i offentliga sammanhang och kommuner i Sverige. Det finns flera 

anledningar till dess inflytande och Johan Lantto presenterar i sin avhandling 

Konflikt eller samförstånd? : Management och marknadsreformers konsekvenser 

för den kommunala demokratin tre orsaker: den svenska regelstyrningen blev för 

svårhanterlig på detaljnivå för chefer, strävan efter ökad handlingsfrihet för 

personal och effektivisering (Lantto, 2005, s.15). Organisationerna ska följa de 

utsatta riktlinjer vars enda egentliga värde grundas i effektiviseringen av dessa 

mål. Den specialistinriktade ledningen ska fungera som en typ av kontrollerande 

auktoritet över verksamhetens mål för att kunna tillämpa passande styrinstrument 

(Røvik, 2008, s. 61).  

När regler, rutiner och system införs blir det lättare att delegera ansvar och 

skapa handlingsfrihet, chefer behöver inte ständigt kontrollera varje enhet då 

personalen kan följa de uppsatta målen. Magnus Forslund beskriver i boken 

Organisation och ledning att idealet är ”individen som styr och kontrollerar sig 
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själv gentemot uppsatta mål”. I målstyrning är målen i centrum och inte själva 

handlandet för att uppnå målen, organiseringen kallas också för Management by 

Objectives (MBO) vilket är en beskrivning av när organisationer delas upp i flera 

olika mindre sektioner. För företag handlar det oftast om omsättningen samt 

resultaten och den offentliga verksamheten på att inte överstiga den utsatta 

budgeten (Forslund, 2013, s. 406-408). Ledningen ska ge direktiv men undvika att 

förklara hur målen ska uppnås, i efterhand följer en kontroll då verksamheten ska 

rapportera till politikerna för att visa på måluppfyllelse (Lantto, 2005, s. 16). Det 

finns olika typer av mål för en verksamhet. Mål kan ange en grundläggande 

inriktning en verksamhet bör ha, vara produktionsbaserade eller effektinriktade 

(Svensson, 1997, s. 17-18).  

Kritiker till målstyrning hävdar att delegeringen av beslut reducerar det 

politiska beslutsfattandet eftersom besluten minskas till en mindre viktig 

parallellaktivitet av det verkliga beslutsfattandet. Patrik Hall exemplifierar de 

statliga årsredovisningarna som ett argument för reduceringen. Tanken var att de 

skulle ge information om myndigheternas måluppfyllelse men har i praktiken 

istället blivit en typ av marknadsföringsdokument (Hall, 2012, s. 69). Istället för 

att mäta det som är viktigt så hamnar all koncentration på målfokuseringen för att 

hela tiden skapa nya mål. Med allt för generella mål så blir tolkningsfriheten stor 

och valet av kontrollmetoder för verksamheten blir därför av yttersta vikt 

(Forslund, 2013, s. 412). Dessutom talar NPM-teorierna för starka normer om 

rationalitet och styrbarhet, vilket har varit avgörande för den institutionella miljö 

där omdaningen har skett, men därmed har de nya normerna kommit i konflikt 

med de gamla och kväva internkritik samt ifrågasättande (Hall, 2012, s. 79-80).  

3.2 Korruptionsrisker 

Forskning visar på att den nya reformen NPM skapar en ökad korruptionsrisk 

inom vissa områden inom förvaltningen. New Public Management kan också ses 

som en mycket effektiv reform som bidrar till en minskad korruptionsrisk när de 

väl är etablerad. Problemet är övergångsperioder, när direktiv förändras, och det 

skapas stora politiska gråzoner. De tidigare tydliga regelverk, traditioner och 

arbetssätt har i samband med nya regler gjort att det inte finns något tydligt rätt 

och fel (Erlingsson, Bergh & Sjölin, 2008, s. 602-603). 

Under 1990-talet avslöjades flertalet korruptionsskandaler i den svenska 

offentliga förvaltningen. Public Corruption in Sweden Municipalities – Trouble 

Looming on the Horizon är en artikel skriven av Bergh, Sjölin och Eriksson. I 

denna artikel lyfter författarna fram eventuella komponenter som kan ha bidragit 

till denna ökning av korruption i Sverige. De menar att New Public Management 

är en bidragande faktor tillsammans med att whistleblower-funktionen inte är lika 

omfattande som tidigare (Erlingsson, Bergh & Sjölin, 2008, s. 565-566). Att 

genomföra undersökningar om politisk korruption i Sverige är nästintill idealt. 

Sverige är en stabil demokrati med många myndigheter och kommuner som 

hanterar stora summor pengar av de offentliga tillgångarna samtidigt som det 
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finns ett starkt självstyre över hur resurserna skall fördelas (Erlingsson, Bergh & 

Sjölin, 2008, s. 597). 

Staffan Andersson och Torbjörn Bergman skriver i den vetenskapliga artikeln 

Controlling corruption in the public sector om politisk korruption i svenska 

kommuner under början av 1990-talet. De kopplar undersökningen till teorier om 

inflytandet av idéansamlingen New Public Management som skedde på svenska 

kommuner under 1990-talet samt teorier om delegation (the principal agent-

theory).  Slutsatsen blir att själva systemet i sig inte behöver gynna korruptionen 

men att korruptionsriskerna kan öka inom själva delegationen. Ifall övervakandet 

av beslut är av låg kvalitet skapar det en icke transparent struktur som minskar 

tillförlitligheten av kontrollåtgärderna, alltså är det inte decentraliseringen i sig 

som skapar problemet utan om själva bevakningen av processerna som brister. 

Det centrala för ett system som bygger på delegation är tydlighet både innan och 

efter en omstrukturering. Men för denna typ av system behövs ständiga kontroller 

av samtliga procedurer, något som kräver stora resurser och därmed kanske inte 

alltid finns. Författarna lämnar dock utrymme för vidare forskning om ämnet för 

mer säkra och tillförlitliga resultat (Andersson & Bergman, 2008, s. 62-63). 

Myndigheter är dåliga på att genomföra analyser och bedömningar gällande 

risker för korruption. Brottsförebygganderådet (Brå) arbetar ständigt med att 

kartlägga korruptionsrisker och hur dessa skall förebyggas. De flesta myndigheter 

är utsatta för korruptionsrisker men i olika omfattning. Olika arbetsplatser och 

arbetsuppgifter är mycket unika och när anställda möter andra personer i olika 

situationer skapar det ännu mer unika fall av korruptionsrisker. Även om varje 

enskilt fall och myndighet skiljer sig från varandra finns det ändå 

korruptionsrisker som kan förutses innan och går att stoppa eller försvåra genom 

planerat arbete. Några av de punkter som Brå lyfter fram som risker går att koppla 

till målstyrning. Det är komponenter så som minskad övervakning, bristande 

kontroller och ensamhandläggning. Otydliga regler ger en ökad korruptionsrisk 

(Brå, 2007:21).  

Detta lyfts även fram i artikeln Public Corruption in Sweden Municipalities, 

att avslappnade regler och styrning skapar en stor korruptionsrisk och att detta 

oftast uppstår i övergången till NPM då det skapas många grå-zoner. Sverige var 

tidigare mycket präglat av de detaljerade planer och hårda regleringar, vilket 

avmattades i och med införandet av NPM och typer av målstyrning (Erlingsson, 

Bergh & Sjölin, 2008, s. 602-603). 

På organisationsnivån skapas det olika kulturer inom organisationen med 

normer och beteenden. Dessa kulturer kan även skilja sig åt inom samma 

organisation i olika avdelningar. I och med att myndigheterna mer och mer 

präglas av styrningsmodeller som strävar efter så hög effektivisering som möjligt 

rubbas gamla normer och beteenden, vilket kan leda till en förvirring hos de 

anställda när nya direktiv kommer snabbt. Det är ofta de strukturella faktorerna 

som leder till att korruptionsriskerna ökar. Den interna organisationsstrukturen 

kan vara avgörande för sårbarheten: de olika förbindelserna mellan avdelningarna, 

de anställdas ansvarsområden och arbetssätt samt om det är mycket självständigt 

arbete utan större kontroll och insyn (Brå, 2007:21, s.34-35).  
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Brå presenterar i sin rapport ”Korruptionens struktur i Sverige” tre nivåer som 

är viktiga för att kunna förklara orsakerna bakom korruption. Dessa tre nivåer är 

individnivån, organisationsnivån och samhällsnivån. Många av dessa aspekter går 

att koppla till problematiken i implementerandet av nya reformer om målstyrning 

och effektivisering. Administrativ ineffektivitet kan bland annat leda till att 

medborgare blir oroliga för hur lång tid deras handläggning kommer att ta eller 

hur beslutet kommer att fattas. Därför finns det en risk att man väljer att erbjuda 

en muta för att kunna påverka processen till ens fördel och det mycket viktigt att 

det finns ett välplanerat kontrollsystem som kan ge en bra översyn över 

organisationen eftersom detta då försvårar korruption (Brå, 2007:21, s. 31-35).  

Något som Brå även lyfter fram som en risksituation är ensamhandläggning. 

De beslut som fattas av handläggarna har stor påverkan på individens liv, de 

anställda har mycket påverkan och makt för varje enskilt beslutsfattande, de är 

därför mer utsatta för korruptionspåverkan och bör ses som en risk (Brå, 2009, s. 

72-73). Den upplevda upptäcktsrisken på individnivå är mycket avgörande för 

huruvida personen ifråga kommer att ta emot en muta eller inte. Större risk att 

kunna bli upptäckt skapar mindre benägenhet till att mottaga mutor. (Brå, 2007:21 

s. 33).  

Otydliga regler kan leda till otydlig förståelse för vilka former av gåvor och 

liknande det är acceptabelt att ta emot. Det gäller därför att ha tydliga och klara 

regler och riktlinjer om vad det kan finnas för risker och hur man undviker dessa, 

eftersom det kan vara svårt för en anställd att veta vad som faktiskt är korruption. 

Detta skall följas upp genom ständiga kontroller för att tidigt kunna upptäcka 

felsteg (Brå, 2009, s. 39-40). Förändringar i direktiven från regeringen som ges till 

myndigheterna kommer ofta med kort varsel. Detta kan skapa svårigheter i att 

kunna undersöka och förutse eventuella risker. Medarbetarna saknar rutiner och 

de nya direktiven kan vara svårtolkade. Detta kan ses som ett problem speciellt i 

samband med implementeringen av målstyrningsmetoden eftersom skedde många 

förändringar under kort tid (Brå, 2009 s.68). 

Ytterligare en aspekt som kan minska korruptionsrisken är en så kallad 

whistleblower-funktion. Lennart Lundquist skriver i sin bok Demokratins väktare 

att demokrativärdena de senaste decennierna har bortprioriterats för att ge plats till 

ekonomismen och strävan efter effektivisering (Lundquist, 1998, s. 136). I och 

med införandet av NPM förändras tjänstemännen och ämbetsmännens ställningar 

i förvaltningen och deras ageranden kan helt förändras beroende på hur 

överordnade anser och handlar. Detta i sin tur leder till att benägenheten till att 

vissla när man upptäcker olägenheter minskar (Lundquist, 1998, s. 145). 

Benägenheten till att vissla har under de senaste decennierna minskat och detta 

tror man kan bero på bland annat anställningstryggheten har minskat. Detta skapar 

en rädsla för att förlora sitt jobb ifall man skulle vara illojal mot sina medarbetare 

eller chefer (Lundquist, 1998, s. 193). 

Staffan Andersson beskriver i forskningen Corruption in Sweden: Exploring 

Danger Zones and Change om komplexiteten bakom att beskriva korruption då 

det finns många olika riskfaktorer. I Sverige är det störst korruptionsrisker på 

lokal och låg nivå då vissa procedurer i det läget är mer exponerade. Precis som i 

Controlling corruption in the public sector pekar han på övervakande som en 
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avgörande faktor för att motverka korruption och att själva individen har en roll 

(Andersson, 2002, s. 237-240). Som tjänsteman ska man försöka skydda och 

uppmuntra en whistleblower-funktion samt vara medveten om de kontrollerande 

faktorerna som gäller (Andersson, 2002, s. 247). När en omstrukturering sker som 

inte är genomtänkt eller genomarbetat ökar korruptionsrisken markant, även när 

beslut delegeras utan följa de uppsatta målen. Staffan Andersson använder detta 

argument för att peka på relevansen i att beräkna in korruptionsrisker inom New 

Public Management-forskning (Andersson, 2002, s. 242-244). 

 

3.3 Analysram  

Utifrån presenterad teori har en analysram skapats till analysen. Den består av ett 

antal indikatorer som är huvudfokus för korruptionsrisker inom målstyrning. För 

att tydliggöra metoden är indikatorerna indelade i kategorier. Alla kategorier och 

indikatorer har kopplingar till varandra och kan därför återknytas men för att 

skapa struktur är de indelade i: 

 Omstrukturering av organisationen: otydliga regler, effektivisering, brist 

på övervakning 

 Decentralisering: exponerade beslutsprocesser med delegation, 

beslutfattande myndigheter, effektivisering 

 Tjänstemannens roll: whistleblower-funktion, ensamhandläggning, 

effektivisering, normativa förändringar 
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4 Migrationsverket 

4.1 Migrationsverkets verksamhet 

Migrationsverket bildades 1969, då kallat invandrarverket. Det är en statlig 

myndighet som regleras under Justitiedepartementet och 

Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten leds av generaldirektör Anders 

Danielsson, som har till uppgift att ansvara för verksamheten inför regeringen. 

Det finns även flertalet verksamhetsområden som leds av verksamhetschefer.  

Regeringen har ständig kontakt med myndigheten genom bland annat årliga 

årsredovisningar både för de mål som satts samt de ekonomiska resultaten. 

Generaldirektören har även så kallade ”resultatdialoger” med 

departementsledningen för att kontrollera att målen ständigt eftersträvas. 

Dessutom lämnas även delårsrapporter in, samt att regeringen kan begära ut 

uppgifter under vilket tillfälle som helst under året.  

Generaldirektören får även stöd i övervakandet genom Insynsrådet som 

regeringen har utsett. Deras uppgifter är att följa verksamheten och se hur det 

utvecklas för att kunna presentera detta för generaldirektören. De lagar och 

förordningar som Migrationsverket följer regleras av riksdagen och regeringens 

beslutsfattanden (Migrationsverket 3).  

Figur 1. Migrationsverkets organisationsschema februari 2013 
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4.1.1 Styrdokument 

 

Riksdag och regering fastlägger den svenska migrationspolitiken och är 

uppdragsgivare till Migrationsverket. I så kallade regleringsbrev får 

Migrationsverket årligen direktiv från riksdag och regering. Dessa regleringsbrev 

bygger på regeringsbeslut som redovisar vilka mål och resultatkrav som gäller för 

myndigheten, här presenteras även de finansiella medel som finns att 

tillhandahålla för kommande årets budget (Migrationsverket 4). Regeringskansliet 

skriver i regleringsbrev hur myndigheter ska agera samt hur mycket pengar de får 

göra av med. Myndigheterna ska också följa lagar och förordningar som beskriver 

riktlinjer hur verksamheterna ska arbeta (Regeringskansliet, 2004). 

Lagarna och förordningarna som styr Migrationsverket är allmänna för 

asylpolitiken och för övriga statliga verksamheter. De behandlar både nationella 

och internationella regler som svenska myndigheter bör förhålla sig till. Lagarna 

styr därmed Migrationsverkets arbete med att pröva ansökningar från asylsökande 

(Migrationsverket 5). Migrationsverket har även en Handbok i migrationsärenden 

som är till för råd och vägledning men betraktas inte som rättskälla 

(Migrationsverket 4). 

 

4.1.2 Lean 

På Migrationsverkets hemsida står det att utvecklingen av myndigheten sker i stöd 

av teorierna om Lean (Migrationsverket 2). Lean startade i ett experiment att ta 

fram ”hemligheten” bakom företaget Toyota:s framgång. Forskningsresultaten har 

sedan fått ytterligare tolkningar och skapat idén som bygger på ”common sense 

management” (Sonnenberg & Sehested, 2011, s. 47). 

Sonnenberg och Sehested definierar begreppet i sin bok Lean Innovation som 

en effektivisering genom att finna eventuella hinder och på så sätt undvika 

onödigt extra arbete. Det kan ses som en metod att nå de mål som är utsatta med 

minsta möjliga arbete och kostnad. Kreativitet för att lösa dessa hinder är något 

som uppmuntras samtidigt som det behöver finnas regleringar om hur arbetet skall 

utföras för att det skall fungera och målen nås. Det krävs även mycket utredningar 

för att se vilket tillvägagångssätt som i slutet blir det mest effektiva både 

arbetsmässigt och kostnadsmässigt. Sonnenberg sammanfattar arbetet med Lean 

som följande;”First to ’do the right thing’, then to ’do it right’ and finally to ’do it 

better’ all the time.” (Sonnenberg & Sehested, 2011, s.3-4). 

 Lean innebär att ständigt fundera över förbättring och välja ut de mest 

passande och kvalificerade personerna för vissa typer av utföranden. I centrum 

står snabb och effektiv inlärning och ett sätt att främja detta är att fokusera på 
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processerna i sammanhanget, vilka man ständigt ska sträva efter att utveckla 

(Sonnenberg & Sehested, 2011, s. 45-46) 
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5 Analys 

Utifrån teorierna har vi skapat en analysram som kommer att prövas på materialet. 

För att följa metoden är analysen indelad i kategorier. I kategorierna ingår de 

indikatorer som utifrån teorin kan påverka korruptionsrisken. Riskerna för 

korruption hänger ihop och därför kan indikatorerna vara återkommande i 

samtliga delar, kategoriseringen är för att metodiskt redovisa analysramen: 

 Omstrukturering av organisationen: otydliga regler, effektivisering och 

brist på övervakning. 

 Decentralisering: exponerade beslutsprocesser med delegation, 

beslutfattande myndigheter och effektivisering. 

 Tjänstemannens roll: whistleblower-funktion, ensamhandläggning, 

effektivisering och normativa förändringar. 

 

I Analysen prövas indikatorerna på analysenheterna, Migrationsverkets 

verksamhetsmål, genom att välja ut det huvudsakliga i texten (textanalys). 

Analysenheterna är: Regleringsbrev angående Migrationsverket 2011-2013 och 

intervju med Anders Danielsson, Generaldirektör på Migrationsverket. Analysen 

sker alltså genom en inledande presentation av analysramen för att sedan jämföra 

hur ramen passar på det empiriska materialet.  

 

5.1 Korruptionsrisker inom Migrationsverket 

5.1.1 Omstrukturering av organisationen 

Arbeta för att utveckla organisationen är en viktig aspekt inom målstyrning, som 

beskrivs som en organisationskultur där verksamheten ska sträva efter ständig 

utveckling för att skapa ett effektivare system (Svensson, 1997, s. 15-17). Dock 

bör en omstrukturering genomsyras av tydlighet. Vid icke transparens och utan 

övervakning av processer ökar korruptionsrisken (Andersson & Bergman, 2008, s. 

62-63).  

I teorier om målstyrning beskrivs en kultur där resurserna är begränsade. 

Därför måste organisationen sträva efter att utvecklas kostnadseffektivt för att 

dela upp budgeten efter behov. Ledningen ska sedan efter målen tillämpa 

passande instrument för att åtgärda utvecklingen ((Svensson, 1997, s. 16-17) 

(Røvik, 2008, s. 61) (Forslund, 2013, s. 407)). Brå påpekar att styrningsmodeller 

som strävar efter så hög effektivitet som möjligt kan på organisationsnivån skapa 
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olika normer, vilket orsakar förvirring hos de anställda. När tydligheten drabbas 

finns plötsligt större risk för korruption (Brå, 2007:21, s. 34-35).  

Från teorin går det att urskilja en strävan efter utveckling som kommer med 

New Public Management och målstyrning. Det ingår i teorin att ständigt förändra 

efter målsättningar som bygger på effektivisering. Samtidigt talar 

korruptionsforskningen för att en omstrukturering kan öka risken för korruption 

om övervakningen i processen brister samt att effektivisering kan minska 

tydligheten för organisationen. Det skapas därför en motsättning mellan 

effektivinriktad utveckling och korruptionsrisker. 

I regleringsbreven beskrivs att Migrationsverket befinner sig en ”omvärld som 

kännetecknas av osäkerhet och föränderlighet” där antalet asylsökande och antalet 

ärenden varierar. Kostnaden för omställningarna är väldigt omfattande och därför 

bör handläggningstiderna vara korta för både individens och organisationens 

skull. Därför ska verksamheten utveckla ett eget arbetssätt för att kunna använda 

sig av personalen på ett flexibelt sätt och öka kostnadseffektiviteten 

(Ekonomistyrningsverket 2). Anders Danielsson säger i intervjun att det 

Migrationsverket måste arbeta med är att öka informationsflödet mellan olika 

instanser och myndigheter. Till exempel skapa ett större informationsflöde mellan 

Migrationsverket och Skatteverket för att på så sätt kunna hitta de som använder 

sig av ett förfalskat uppehållstillstånd eller liknande (Danielsson 2013).  

Målsättningen att öka informationsflödet mellan Migrationsverket och andra 

statliga myndigheter har funnits som direktiv från regeringen i samtliga 

granskningar av regleringsbreven. Exempelvis samarbete med Rikspolisstyrelsen 

och kriminalvården. Här betonas effektivisering ((Ekonomistyrningsverket 1)( 

Ekonomistyrningsverket 2)( Ekonomistyrningsverket 3)). 

Regleringsbreven visar på tydliga direktiv i samband med återrapporteringen 

för att förbättra verksamheten kostnadseffektivt. Exempel på effektivisering är att 

Migrationsverket i samarbete med länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen ska 

effektivisera arbetet med beredskap och kapacitet för asylsökandes bosättning. 

Effektiviseringen ska ske även i samverkan med andra statliga organisationer som 

Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården. Rapportering om hur utvecklingsarbetet 

har tett sig är nödvändigt samt om denna utveckling inte skett på samtliga 

områden inom verksamheterna. För att kunna ytterligare effektivisera 

verkställandet av reformer ska kostnads- och nyttoanalyser göras vilket ska 

presenteras för regeringen tillsammans med förslag på åtgärder för att kunna mäta 

effekterna ((Ekonomistyrningsverket 1)( Ekonomistyrningsverket 2)( 

Ekonomistyrningsverket 3)). 

Att arbeta för att utveckla Migrationsverket till ett effektivare system går att 

urskilja ur regleringsbreven. Det går att dra flera kopplingar mellan målsättningen 

för verksamheten och en strävan efter ett effektivare system. Danielsson talar om 

en ökning av informationsflöde vilket även samtliga regleringsbrev pekar på. 

Beskrivningen betonar att förändring ska ske men den säger inte hur, 

Migrationsverket ska rapportera hur de agerat vilket kan kopplas till en viss frihet 

i verkställandet. Men man kan tolka det som att friheten begränsas eftersom 

reformerna som ska redovisas återknyter till ledningen i den obligatoriska 

rapporteringen, det kanske är det som kan ses som den kontrollerade aspekten i 
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verksamheten: dokumenten som redovisar verkställandet. Men med framförallt 

dokumentering som huvudkälla över övervakningen för det praktiska 

utvecklingsarbetet kan en viss oklarhet uppstå om till exempel felrapportering 

sker. 

Anders Danielsson säger att det finns ingen enkel ”quick-fix” på 

korruptionsproblemen utan det gäller att lägga mycket tyngd på utbildning och 

kompetensutveckling för att i största mån kunna förebygga det. Detta tillsammans 

med en bra fungerande internutredning, bra chefskap samt att hålla koll på de 

omständigheter och situationer som kan skapa risker. Det är mycket viktigt att 

finna dessa situationer och omständigheter. Han säger att de arbetar med att finna 

dessa genom de internutredningar som förs nu bland annat i och med den 

korruptionsskandal som skedde i Malmö 2013 (Danielsson 2013). 

Här betonar Danielsson vikten av tydligheten inom organisationen på flera 

aspekter och att detta är något som Migrationsverket arbetar med. Riktlinjer kan 

ses som fokus för att granska organisationen internt, genom ledord som till 

exempel ”bra chefskap” skapa riskanalyser. Alltså satsar Migrationsverket på 

intern utveckling för att förebygga korruption vilket man kan tolka som att 

målsättningen även anpassas efter åtgärderna, eller att målen är en del av 

förändringen. Kanske blir risken med förändringar att det nya systemet skapar 

oövervakade processer.  

5.1.2 Decentralisering 

Målstyrning beskriver att verksamheten ska utgå ifrån övergripande mål där de 

anställda har relativt stor handlingsfrihet när det gäller verkställande av dem. 

Besluten delegeras till lägre nivåer istället för att detaljstyras ((Hall, 2012, s. 69) 

(Lantto, 2005, s. 19-20)). Eftersom målstyrning bygger på uppsatta mål och 

handlingsfrihet för individen så finns tydliga krav på återrapportering om hur 

målen uppfyllts (Svensson, 1997, s. 17).  

Den teoretiska korruptionsforskningen i samband med NPM och målstyrning 

pekar på att vid decentralisering blir vissa beslutsprocesser mer exponerade och 

därmed känsliga. Utan övervakning av beslut skapas mindre transparens och 

korruptionsrisken ökar markant. Detta går att motverka genom att införa 

kontroller men detta blir mycket kostsamt då effektiviteten minskas och 

resurserna oftast inte finns (Andersson & Bergman, 2008, s. 62-63). Brå 

framlyfter att de flesta beslutfattande myndigheter är av större korruptionsrisk och 

framförallt myndigheter som kommer i möte med andra individer (Brå, 2007:21). 

Dock går ytterligare problem att finna: Brå visar att tvåmannabeslut minskar 

korruptionsrisker, men samtidigt som handläggningstiderna blir längre ökar även 

risker för att mutor erbjuds från den sökande då man gärna vill snabba på 

processen (Brå, 2007:21, s. 35).   

Sammanfattningsvis kan man tolka korruptionsforskningen som att vid 

decentralisering förflyttas beslutsfattandet till lägre nivåer vilket gör 

övervakningen i beslutsprocesserna mindre tydliga och risken för brott ökar. 

Dessutom att beslutsfattande myndigheter är i riskzonen. Om nu Migrationsverket 
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som beslutsfattande myndighet över asylärenden har en decentraliserad 

organisation så ökar risken inte bara utifrån i mötet med individer utan även inom 

strukturen, förutsatt att besluten inte övervakas.  

I intervjun lyfte Anders Danielsson fram att korruptionsrisker med 

myndigheter som fattar beslut har stort värde för den enskilda individen, 

verksamheten riskeras att påverkas. Han menar att Migrationsverkets natur är 

speciellt utsatta eftersom ett uppehållstillstånd kan ha ett stort värde för den 

sökande. När handlingar har stort värde för individen ökar även risken för att 

mutor kan komma att erbjudas (Danielsson 2013). 

Målen som Migrationsverket ska utgå ifrån i beslutsfattandet kommer årligen i 

utskick från regeringen. Riksdagen beslutar om Migrationsverkets verksamhet och 

regeringen sätter riktlinjerna. Beslut om asylärenden är i flera fall tidsbestämda av 

regeringen som till exempel vid ensamkommande barn, omedelbar avvisning, 

studerande, arbetssökande, sökande med svensk anknytning osv. 

((Ekonomistyrningsverket 1)( Ekonomistyrningsverket 2)). I regleringsbrevet för 

år 2013 finns ingen specifik tidsbestämd mall för beslut, bara en tidsbegränsning 

för när efterrapporteringen ska in (Ekonomistyrningsverket 3).   

I samtliga regleringsbrev som gäller för Migrationsverket år 2011-2013 finns 

tydliga krav för återrapportering av vilka åtgärder som vidtagits för olika moment 

inom asylprocessen. Redovisningen gäller då framförallt för att peka på hur 

verksamheten agerat angående vissa ärenden. Det kan röra sig om mer specifika 

rapporter som skiljer sig från fall till fall: till exempel introduktioner för de 

asylsökande, bosättning, uppehållstillstånd, olika typer av medel för 

återvändandeverksamheten, minskning av handläggningstiden etc. 

((Ekonomistyrningsverket 1)( Ekonomistyrningsverket 2)( 

Ekonomistyrningsverket 3)). 

Regeringskansliet kräver även mer generell återrapportering som innehåller en 

bedömning av ”måluppfyllelse, kvalitet, effektivitet och produktivitet” samt 

kompetensen för etiska frågor och mänskliga rättigheter 

((Ekonomistyrningsverket 1)( Ekonomistyrningsverket 2)). Presentationen av 

prognoserna ska inrapporteras fem gånger under året (ex. Regleringsbrev år 2012: 

18 januari, 22 februari, 3 maj, 30 juli och 26 oktober) där förslag på förbättrande 

åtgärder, pågående arbete och resultat av förändringar presenteras 

((Ekonomistyrningsverket 1)( Ekonomistyrningsverket 2)( 

Ekonomistyrningsverket 3)).  

Breven visar på målsättningar. Det går dock inte att finna några konkreta 

hänvisningar om hur dessa beslut ska genomföras, men det visas krav på 

återrapportering. Tolkningen blir att Migrationsverket, genom att förhålla sig till 

riktlinjer, ska avgöra processen själva men sedan återrapportera för att regeringen 

ska kunna kontrollera organisationen. Hanteringen av ärenden blir därmed helt 

beroende av målen och blir i praktiken fritt. Det är först efter en rapportering 

kommentarer på utfallet kan delas ut. Detta kanske är något som kan skapa 

otydligheter inte bara för organisationens struktur utan även hos den anställda. 
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5.1.3 Tjänstemannens roll 

 

Den teoretiska utgångspunkten för målstyrning pekar på att individen har 

handlingsfrihet efter ledningens generella mål (Forslund, 2013, s. 407). 

Det är en mycket svår balansgång för att hela tiden försöka minska 

korruptionsriskerna. Som Brå förtydligar så är varje fall unikt. När det gäller 

problematiken med hur vida man skall använda sig av en handläggare som fattar 

snabba beslut, eller om man skall ha tvåmannabeslut för att minska risken för att 

handläggaren blir korrupt, men skapa längre handläggningstider(Brå, 2009, s. 72-

73). Tvåmannabeslut minskar korruptionsrisker men samtidigt så ökar 

handläggningstiderna vilket också ökar risker för att mutor erbjuds från den 

sökande processen gärna påskyndas (Brå, 2007:21, s. 35).  

Handläggningsärenden kan alltså främja korruption från två håll: både i 

ensamhandläggning för att processerna inte är övervakade och vid 

ärendehantering gjorda av två personer för att påskynda besluten. En problematik 

kan därför uppstå där fokus bör ligga, hos effektiviteten eller övervakningen. 

Anders Danielsson talade i intervjun om effektivisering kontra övervakning av 

beslut. Han menar att ett sätt att minska den korruptionsrisk som finns med beslut 

gjorda av en person skulle vara att införa ett tvåmannabeslutsfattande. Detta 

kommer dock bli på bekostnad av effektiviteten och det skulle bli mycket längre 

handläggningstider vilket ökar kostnader för myndigheten och individen. Denna 

åtgärd är därför under utredning och inget nuvarande mål för Migrationsverket 

(Danielsson 2013).  

Regleringsbreven beskriver handlingsfrihet för individen, verket ska utifrån 

målen fatta egna beslut. Istället för detaljstyrning så återrapporterar verket hur de 

valt att förhålla sig till de generella direktiven ((Ekonomistyrningsverket 1)( 

Ekonomistyrningsverket 2)( Ekonomistyrningsverket 3)).  

Det finns alltså en viss frihet i hur besluten ska fattas och utformandet av 

beslutsfattandet bygger på hänsyn resurser för både organisationen och individen. 

Om resurserna inte finns så sätts ingen målsättning, om man utgår ifrån 

Danielsson måste en utredning därför ske om detta är möjligt. Målen är därför 

anpassade efter vad organisationen tror de kommer kunna uppnå, inga omöjliga 

målsättningar presenteras. 

Kritiker till organisationsteorierna finner en viss problematik med 

överförandet av företagsidéer till den offentliga sektorn. Normerna som överförs 

med New Public Management och målstyrning går inte att applicera på 

förvaltningen utan att missa viktiga demokratiska värden, de kan kväva 

internkritik och ifrågasättande (Hall, 2012, s. 79-80). 

En korruptionsrisk som diskuteras i teorin är frånvaron av en så kallad 

whistleblower-funktion (Lundquist, 1998, s. 136). Benägenheten att vissla har 

minskat i och med att anställningstryggheten har blivit osäkrare än tidigare, de 

anställda blir rädda att förlora jobbet om de skulle anmäla sina medarbetare och 

chefer (Erlingsson, Bergh & Sjölin, 2008, s. 601). 

Anders Danielsson säger att de som är inblandade i själva korruptionen är inte 

de som är benägna att vissla, dessutom har de ett stor intresse av att hålla det som 
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försiggår hemligt för att undvika att bli upptäckta. Det är de anställda som står 

utanför och ser vad som sker, är de som förhoppningsvis ”visslar”. Just korruption 

är svårt att upptäcka och det måste därför finnas ett intresse till att vissla. Andra 

oenigheter så som dåliga chefer skapar en vinning för flera parter att vissla och är 

lättare att upptäcka och åtgärda. Ett bra fungerande whistleblower-system hade 

underlättat och försvårat korruption (Danielsson 2013).  

Utrymme för internt ifrågasättande är alltså viktigt för att minska på 

korruptionen, utan inrapportering av misstankar mot brott så blir organisationen 

mindre strukturellt transparens. Om grunden för att denna funktion brister ligger 

till grund för att anställningstryggheten går detta kanske att koppla till en viss 

osäkerhet kring hur systemet fungerar, eller kanske en otydlighet kring 

reglementet hur man bör agera i konkreta situationer.  

I intervjun fortsätter Anders Danielsson att förklara att det viktiga är att skapa 

ett system där de anställda känner sig ansvariga för att genomföra ett bra arbete 

samt att de skall veta vart de kan vända sig ifall de upptäcker något misstänkt. 

Detta system har Migrationsverket diskuterat och övervägt att arbeta med men det 

är inget som är bestämt, eftersom osäkerhet råder om hur det skall utformas. Med 

anonyma angivare rapporteras det om mycket som inte har någon större relevans. 

Systemet blir ineffektivt och det väsentliga bortses från på grund av för mycket 

rapporteringar. Detta kan även i sin tur leda till att det skapas en dålig arbetsmiljö 

de anställda rapporterar på varandra vilket kan skapa rädsla och gå ut över det 

arbete man utför (Danielsson 2013).  

Det går att urskilja ett effektivitets- och resurstänkande i Migrationsverkets 

diskussion kring whistleblower-systemet. Med många inrapporteringar måste 

resurser sättas till att granska alla misstankar för att avgöra om de är relevanta 

eller ej. Det blir ineffektivt och är därför inte någon fast målsättning för 

verksamheten. Det blir en övervägning mellan effektivitet och motverkning av 

korruption där resurstänkandet blir i centrum till vidare utredning skett.  
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6 Diskussion och slutsats 

6.1 Sammanfattande diskussion 

I analysen presenteras materialet som prövas på teorin. Teorin talar om 

korruptionsrisker med målstyrning som är en del av New Public Management och 

undersökningen visar på starka samband mellan denna forskning och 

Migrationsverkets verksamhetsmål. Syftet med uppsatsen var att granska 

Migrationsverket genom att titta på dess politiska styrning och ur ett teoretiskt 

perspektiv undersöka samband med ökad korruptionsrisk. Detta genom att 

genomföra en teoriprövande studie för att se om detta stämmer. Vår frågeställning 

som vi utgick ifrån var följande; ”Hur överensstämmer Migrationsverkets 

verksamhetsmål med målstyrning och hur påverkar denna typ av struktur 

korruptionsrisken?”.  

Målstyrning genomsyras av effektivitetstänkande. En ständig strävan efter att 

utveckla en organisation effektivt kan ses som en vilja till förändring med bland 

annat minskade handläggningstider och minskade omkostnader.  Vid en större 

omstrukturering och normativa förändringar av ett system kan det skapa otydliga 

regler och processer med bristande övervakning vilket kan gynna 

korruptionsrisken. Dessutom kan effektivitetstänkandet dominera över andra 

viktiga faktorer i verksamhet såsom övervakning av processerna och tydlighet vad 

som gäller för den anställde.  

Migrationsverket visar tydliga tecken på effektivisering av organisationen vid 

ett flertal punkter i det granskade materialet. Detta är det mest konkreta exemplet 

på hur verksamhetsmålen överensstämmer med målstyrning och 

korruptionsriskforskning. Effektiviseringen går att finna som ledord på ett flertal 

ställen både i Regleringsbreven angående Migrationsverket 2011-2013 och i 

Anders Danielssons resonemang. Røvik hävdar att målens enda egentliga värde 

inom målstyrning är effektivitet (Røvik, 2008, s. 61) något som blir tydligt extra 

tydligt vid en koppling mellan teorin och Migrationsverket. Men effektiviseringen 

i sig är inte orsaken bakom korruptionsrisken utan de faktorer som bortprioriteras 

med målsättningen.  

 

6.2 Slutsats 

Forskning om korruption är mycket svårt och komplext men ack så viktigt. 

Korruption är ett problem som alla myndigheter och företag kan utsättas för. 
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Uppsatsens syfte är att skapa en inomvetenskaplig relevans där man kan få 

djupare och mer omfattande bild området. Undersökningen som har utförts på ett 

teoretiskt plan, inte ett praktiskt, kan bara tala om ifall teorin överensstämmer på 

fallet. I denna uppsats ser man tydliga tecken på att Migrationsverket är i 

riskzonen för korruption. Den offentliga verksamheten visar tecken på att vara 

influerade av målstyrning och New Public Management. Utifrån korruptionsteorin 

som talar om risker med denna typ av styrning går även att koppla till 

Migrationsverket. Mer än så går av denna undersökning inte att säga: för mer 

omfattande resultat krävs vidare forskning. Inte bara för att undersökningen bara 

utforskas på det teoretiska planet utan också för att korruption är ett komplext 

problem, med många aspekter och kan därmed ha många olika kopplingar till 

annat än bara just målsättningen. Vidare forskning som kan vara relevant efter 

våra resultat är att undersöka om man kan nå korruptionsfritt målstyrning och 

New Public Management styrande, eller om det här kräver fin balansgång mellan 

korruption och effektivisering. 
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