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Organisationsförändringar, arbetsintensifiering och kontroll i en statlig myndighet  

Organisationsförändringar inom offentlig sektor har blivit en allt vanligare företeelse under de 

senaste två decennierna, ofta med näringslivets organisationskoncept som förlaga. Dessa 

genomförs med syftet att öka effektiviteten och förbättra arbetsmiljön. 

Organisationsförändringar presenteras och motiveras med framtida förbättringar för såväl 

verksamheten som för de anställda medan dess konsekvenser, avsiktliga eller oavsiktliga 

sällan berörs. Utgångspunkten i pappret är att undersöka vad en ny organisationsstruktur, nya 

organisatoriska mål och en ny ledningsfunktion får för de anställda.  

 

I pappret utforskas intensifieringen av kontroll och kontrollfunktioner i samband med en 

organisationsförändring, influerad av marknadslogiker och det privata näringslivets retorik, 

genomförd i en statlig myndighet. Organisationsförändringens uttalade syfte var att skapa en 

god arbetsmiljö för att främja verksamhetens effektivitet genom införandet av teamarbete, ett 

nytt ledarskap och målstyrning. Inför förändringsprocessen framhölls att medarbetarnas 

inflytande och delaktighet i det dagliga arbetet skulle öka.  

 

I samband med omorganiseringen gick det att identifiera framväxten av flera nya styrnings- 

och kontrollfunktioner, som kompletterade redan etablerade kontrollfunktioner inom 

myndigheten. Det visas att de nya kontrollformerna efterhand fick en allt starkare ställning 

inom myndigheten och att de bidrog till en intensifiering av styrning- och kontroll av de 

anställda och begränsade de anställdas inflytande och delaktighet snarare än att öka det. I 

pappret utforskas också de förändringarnas konsekvenser och det motstånd det gav upphov 

till. Olika slags motståndsstrategier identifieras och det förs en diskussion om vad sådana 

motståndsstrategier kan vara uttryck för.  


