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(Om)byråkratisering och organisationsförändringar i offentlig verksamhet 

I det här pappret diskuteras byråkratibegreppet i relation till organisatoriska förändringar i en 

byråkratiskt organiserad myndighet. Pappret tar sin utgångspunkt i Webers byråkratibegrepp 

och diskuterar hur dessa byråkratiska principer omfattar organisationers uppbyggnad, 

exempelvis genom distinktioner i över- och underordning; rekrytering och befordran. För att 

fördjupa komplexiteten i och förståelsen av byråkratier i offentliga verksamheter 

argumenteras därefter för att byråkratiska värden, som t ex likabehandling och rättssäkerhet, 

är en centrala i definitionen av byråkratibegreppet, såväl teoretiskt som empiriskt.  

 

Ett tydliggörande av skillnader mellan olika slags byråkratiska drag möjliggör mer 

sofistikerade analyser av organisationer i förändring. Istället för att resonera i termer kring 

hur företrädare för offentliga verksamheter försöker ”avbyråkratisera” organisationer, t ex i 

termer av att försöka göra dem mer företaglika i utformning och måluppfyllelse visas i 

pappret att sådana omorganisationer istället kan resultera i ombyråkratisering. För att förstå 

karaktären av omställningar i offentlig sektor är såväl distinktionen mellan byråkratiska 

organiseringsprinciper och byråkratiska värden värdefull då den erbjuder ett vidgat perspektiv 

på byråkratier i förändring. 

 

Papprets viktigtaste poäng är att en avbyråkratiserad organisationsstruktur inte behöver 

betyda att de byråkratiska värdena har gått om intet. Det finns förvisso mycket som tyder på 

att organisationer är tröga och svårföränderliga, men med ett empiriskt exempel hämtat från 

kronfogdemyndigheten visas att byråkratiska verksamheter kan vara anpassningsbara utan att 

det för den skull görs avkall på byråkratiska värden. Organisationsprinciper som inte anses 

vara strikt byråkratiska kan visa sig fungera stödjande för att bibehålla byråkratiska värden i 

offentlig verksamhet. Pappret bidrar därmed till att nyansera den omtalade rigiditeten i 

byråkratier och erbjuder samtidigt möjligheter att förstå konsekvenser av 

organisationsförändringar såväl för verksamheter som för de anställda. 


