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Abstract  
Artikeln fokuserar på grundkurser i organisationsteori (organisation, organisering och 

ledning, etc.), och på en oroande tendens som visat sig de senaste åren. Denna tendens 
skulle kunna sammanfattas som att grundkurser i ämnet allt mer blir en kurs för forskare 
inom ämnet än för studenterna. Detta kan spåras i några uttryck. Det verkar vara oerhört 
viktigt just inom grundkurser i organisationsteori att lägga 20-30 % på att diskutera ämnets 
utveckling och gamla ”klassiker”. Görs detta inom marknadsföring? Ekonomistyrning? 
Entreprenörskap? För varje år blir det allt mindre utrymme för att diskutera mer relevanta 
teman och allt mer går åt till att diskutera att efter Fayol kom Weber och glöm inte Follett, 
och sedan Simon och…  Ett annat uttryck är en närmast besatthet vid perspektiv. Särskilt ska 
perspektiven perspektiveras utifrån genus, etik, hållbarhet eller något annat politiskt korrekt 
begrepp. Det blir allt mindre utrymme kvar för att diskutera mer grundläggande teorier och 
modeller. Hur fungerar exempelvis grupper? Via nerslag i bl a kursplaner och läroböcker 
försöker jag illustrera denna tendens och lyfta frågor kring vad det är vi erbjuder studenterna 
i dylika kurser och vad vi kanske skulle kunna erbjuda dem.  
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Prolog 

 

Scen: ämnesmöte för en avdelning vid ett universitet Situation: Det diskuteras kring 
grundkursen i ”Grundläggande organisationsteori” och påbyggnadskurser. En person 
som undervisat i en påbyggnadskurs, tar besviket till orda: 
 
- Studenterna kan ju alldeles för lite. Jag är förvånad. 
 
De närvarande nickar instämmande, utan att i praktiken veta vad som avses. Det 
kommer dock alldeles strax.  
 
- Jag menar, de känner ju inte till uttrycket intersektionalitet. Det är ju helt otroligt! 
 
Några av de som tidigare nickade instämmande stannar plötsligt upp, på något sätt 
lite överraskade.  
 
- Öhh, intersektionalitet?, mumlar en till svar. 
- Ja, visst är det otroligt, en sån grundläggande sak! 

 

1 Inledning 
På högskolor och universitet erbjudes det kurser som heter något i stil med 

”Grundläggande organisationsteori”, ”Organisation”, ”Ledarskap och organisation”, 
”Management”, och dylikt. Program av typen Ekonomprogram, Marknadsföringsprogram, PA-
program och liknande har ofta en sådan kurs som obligatorisk. I denna text vill jag 
problematisera innehållet i sådana kurser utifrån frågan om det egentligen är så att kursen 
mest riktar sig till forskare och inte till studenter.  

Texten är medvetet polemisk, något ”svepande” och i vissa avseenden överdriven. Det kan 
därmed finnas vissa tår som råkar bli trampade på utan avsikt. Samtidigt är det helt klart att 
jag vill trampa, åtminstone lite grann, på vissa andra tår. Utifrån en självpåtagen beskrivning 
av mig själv som en ”liberal ironiker” i Richard Rortys anda (Rorty, 1989), erkänner jag 
givetvis att det egentligen finns många ”rätt”. Fast just i denna text är förstås mitt rätt lite 
mer rätt… ☺. 

 

2 En kort historia  
Företagsekonomisk utbildning har av tradition setts som en slags yrkesutbildning, om än en 

något ”finare” yrkesutbildning än exempelvis fordonsteknisk utbildning. Om man skall 
identifiera några kärnämnen ”förr”, nämner Brunsson (1981) handelsteknik och bokföring 
som ämnets rötter. Till det lyfter Engwall (1995) fram finansiering och investeringskalkylering 
som tidiga ämnen. Vidare kom sedan KI-analys, prissättning, distribution och administration. 
När det gäller just administrationskurser har jag ingen direkt erfarenhet av vad som ingick 
”förr”. Efterhand började man döpa om denna kurs och exempelvis fanns det i början av 
1990-talet kurser som hette Organisation och PA (personaladministration). Det kunde ingå 
juridik kopplat till arbetsrätt i sådana kurser. Organisationsfrågor verkade då således vara 
något som mer eller mindre hanterades på personalavdelningen. Under 1990-talet försvinner 
det personaladministrativa mer och mer. Det är oklart varför och vad som kom istället. HRM 
(Human Resource Management) lanserades i vissa kurser. Det mötte dock kritik av en del, 
som tyckte det var personaladministration i nya kläder. Temat ledarskap dök också upp 
någon gång och har idag ofta en plats i organisationskurser. Detta framgår bl a av att kursen 
på vissa ställen idag heter ”Organisation och ledarskap” (t ex Mittuniversitetet).  



Vad ingår då i dylika kurser? Vad tycker vi inom akademin att studenterna ska lära sig? Låt 
oss titta lite närmare på det.  

 

3 Innehållet i organisationskurser 
Det är inte lätt att komma fram till vad som ingår i organisationskurser på olika lärosäten. 

Ibland ingår de som delkurser i större kurser som ”Företagsekonomi A, 1-30 hp”. På en del 
lärosäten är det svårt att hitta kursplaner, på andra är det omöjligt att hitta scheman. Om 
man hittar scheman består de ofta av information av typen ”2009-xx-xx Föreläsning”. Vad 
föreläsningen handlar om framgår inte. Google-sökningar ger dock viss information. 
Tillsammans med egna erfarenheter av diskussioner med kollegor finns det några intressanta 
saker att titta närmare på1. 

 

3.1 Ett starkt intresse för historia? 

Den minsta gemensamma nämnaren mellan olika organisationskurser, oavsett om de ges 
inom ekonomutbildningar, vårdutbildningar, sociologiutbildning, osv., verkar vara att 
studenten ska lära sig organisationsteorins utveckling. Några exempel2: 

 

I Skövde ska studenten:  

”…översiktligt redogöra för organisationsteorins utveckling samt de viktigaste 
organisationsteoretikerna.” (SD141G) 

 

På Mittuniversitet ska studenten: 

” …återge traditionella och nyare ledande teorier på området samt översiktligt  
jämföra och diskutera organisationsteorins utveckling under 1900-talet. (FEK Gr A) 

 

På Göteborgs universitet sägs att efter avslutad kurs 

”ska studenten kunna förstå det organisationsteoretiska områdets historiska 
utveckling” (FHV340) 

 

På Södertörn siktar man ännu högre: 

”…Vi går igenom 1900-talets alla grundläggande organisationsteoretiska ansatser.” 
(Företagsekonomi B) 

 
Det är omöjligt att inte le åtminstone lite le åt ambitionen på Södertörn, även om vi så 

klart kan diskutera vad som menas med ”grundläggande” och ”ansatser”. Eller så är det 
självklart att det är Scientific Management, Human Relations, Administrativa skolan och 
Byråkratiska skolan som avses.  

Tillbaka till grundobservationen dock: i dessa kurser är det alltså viktigt att 
känna/kunna/förstå den historiska utvecklingen. En naiv fråga dock är: varför då? Som 
kontrast kan ställas alla andra grundkurser i företagsekonomi vi erbjuder. Går vi verkligen 
igenom marknadsföringsteorins… Redovisningsteorins… Kalkyleringsteorins… utveckling under 
1900-talet? Såvitt jag kan bedöma är svaret nej.  

Så, varför är det så viktigt med den historiska utvecklingen i organisationskurser? 
                                                 
1 I min genomgång finns det kurser som ges även på andra institutioner än Företagsekonomiska 
institutioner.  
2 Liknande formuleringar hittar man vid exempelvis Karlstads universitet, Uppsala universitet, 
Linköpings universitet.  
 



 

3.2 Perspektivera mera? 

 I organisationskurser verkar det också vara viktigt med perspektiv. Det är perspektiv på 
än det ena, än det andra. Några exempel: 

 

Malmö högskola: 

”…kunskap om olika perspektiv på organisation samt om hur organisatoriska problem 
kan förklaras och lösas.” (Företagsekonomi 1-30 hp) 

 

Uppsala universitet: 

”.,..och  därvid kunna lägga olika perspektiv på en organisation och förstå dess 
verksamhet i skilda kontexter” (Organisation och ledarskap, 7,5 hp) 
 

 

Karlstads universitet: 

”Studenten ska kunna redogöra för olika organisationsteoretiska perspektiv.” 
(Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp) 
 

Vi kan skilja på åtminstone tre typer av perspektiv: 

 

1. Perspektiv på organisationer 

2. Organisationsteoretiska perspektiv 

3. Perspektiv som handlar om klass, genus, etik, osv. 

 

Ibland tydliggörs vilka perspektiv som avses. Ibland inte. Ibland blir det förvirrat då man 
dels talar om kunskap om olika perspektiv på organisationer, dels om att man ska kunna 
tillämpa klass-, genus- och mångfaldsperspektiv (Uppsala univ). De senare perspektiven är 
tydligen några andra perspektiv än de perspektiv på organisationer som först nämns.  

Rörigt blir det också om man betänker att läroboken Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap (Bolman & Deal, 2005) anser att de gällande perspektiven är Struktur, Human 
Resource, Symbolism, Makt. Motsvarar det perspektiv enligt punkt 1 eller 2 ovan? 

Givetvis är det inget fel på perspektiv. Men det är svårt att hitta grundkurser i andra 
ämnen där studenten förväntas kunna redogöra för olika redovisningsteoretiska perspektiv 
eller perspektiv på marknadsföringen, etc.  

Så, varför är det just i organisationskurser så viktigt med mängder av perspektiv? 

 

3.3 Politisk korrekthet? 

Kopplat till ovanstående perspektivintresse kan vi notera att vi i organisationskurser verkar 
vilja vara politiskt korrekta. Så kan vi i alla fall tolka det faktum att det just i 
organisationskurser är viktigt med klass, kön, genus, jämlikhet, mångfald, hållbarhet, etik o 
dyl. Visserligen finns det ekonomistyrningskurser i vilka man ska relatera till t ex etik och 
genus (Örebro universitet, FEK B), men det verkar inte vara alls lika vanligt. Några exempel:  

 

 



Högskolan i Gävle: 

Kursen ska ge en förståelse för hur etik och moral fått en ökad betydelse i 
organisationen. Samtliga moment i kursen genomsyras av såväl genus som ett 
hållbarhetsperspektiv.(Organisation och ledarskap, 7,5 hp 

 

Växjö universitet: 

”Innehåll: Struktur, Symbol, Human Resource, Genus, Makt.” (Grundläggande 
organisationsteori, 7,5 hp) 

 

Det är givetvis inget fel i sig med detta. En fråga som jag återkommer till inom kort är dock 
vad konsekvenserna av detta är. En annan fråga är varför just dessa teman är viktigare än 
exempelvis innovation eller identitet eller kärlek eller hälsa? Hur ser argumentationen på 
lärosätena ut? Vilka teman/perspektiv har man valt bort? Och varför är det inte lika vanligt i 
andra ämneskurser?  

Den grundläggande frågan är dock varför man över i just organisationskurser har 
perspektiv/teman om genus, etik, hållbarhet, mångfald, etc.? 

 

3.4 Det finns inget ”praktiskt” att lära sig? 

Flera kursplaner ger intrycket av att det inte finns något praktiskt att lära sig. Studenten 
ska kunna förklara begrepp, redogöra för teorier, perspektiv, och möjligen analysera 
skeenden eller något fenomen. De ska dock inte kunna göra något i en organisation. Ett 
exempel: 

 

Mittuniversitetet (Företagsekonomi gr A, organisation och ledarskap, 7,5 hp) 

- definiera och förklara centrala begrepp inom organisationsteori utifrån ett 
företagsekonomiskt perspektiv, 
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området samt översiktligt  
jämföra och diskutera organisationsteorins utveckling under 1900-talet, 
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis  
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier, 

 

Någon kan tycka detta är självklart. Akademiska studier handlar om detta. Men Umeå 
universitet sticker ut i följande formulering: 

”Därigenom förstärks den studerandes förmåga att leda individer och grupper till 
bättre effektivitet genom exempelvis förbättrad kommunikation, anpassade 
belöningssystem och god konflikthantering” (FEK A53, 1-30hp, delmoment 
organisation) 

 

Här anser man att kursen handlar om att stärka individens förmåga till att göra något 
konkret, dvs leda individer och grupper till bättre effektivitet.  

En fundering man kan ha är varför vi tycker det är viktigt att lära studenterna Excel, eller 
göra en marknadsplan, men inte att hålla ett avdelningsmöte?  

Så, hur kommer det sig att vi i organisationskurser inte lär studenterna något praktiskt? 

 

 

 

 



3.5 Summering 

Genomgången kan summeras i följande fyra frågor: 

 

1. Varför är det så viktigt med den historiska utvecklingen i organisationskurser? 

2. Varför är det just i organisationskurser så viktigt med mängder av perspektiv? 

3. Varför är det i just organisationskurser så viktigt med  perspektiv/teman om genus, 
etik, hållbarhet, mångfald, etc.? 

4. Hur kommer det sig att vi i organisationskurser inte lär studenterna något praktiskt? 

 

Min tes är att dessa fyra frågor kan besvaras på ungefär samma sätt: Kursernas främsta 
målgrupp är forskare, inte studenter. Låt mig i nästa avsnitt få förklara detta påstående 
genom att kort beröra organisationsämnets utveckling under de senaste 20 åren. En 
utveckling som lett till att (en del) forskare blivit som fångade av en stormvind. 

  

4 Fångad av en stormvind? 
Det är självfallet omöjligt att göra en beskrivning av ämnets utveckling de senaste 20 åren 

utan att några tycker att beskrivningen är orättvis och/eller felaktig. Med det i minnet hävdar 
jag att organisationsämnets utveckling kan beskrivas som en filosofisk vändning. Orsaken till 
detta kan delvis sökas i redovisningsforskningen.  

Om vi tittar på organisationstidskrifter på 1980-talet är de förhållandevis ”tråkiga”. Artiklar 
med rubriker såsom Technology, size, environment, and structure in nursing subunits (Leatt 
& Schneck, 1982), Organizational size and bureaucratic structure (Astley, 1985), 
Environmental dependencies and company structures in Britain (Dastmalchian, 1984), 
Technoeconomic and structural correlates of organizational culture: an integrative framework 
(Pennings & Gresov, 1986) låter ju inte särskilt spännande.  

Om vi däremot tittar på “accounting-artiklar” hittar vi bl a Intersubjectivity - the Challenge 
and Opportunity for Accounting (Ansari & McDonough, 1980),  Accounting systems in 
organizational contexts: a case for critical theory (Laughlin, 1987), The accounting of 
interpretations and the interpretation of accounts: the communicative function of "the 
language of business" (Lavoie, 1987), The construction of the governable person (Miller & 
O´Leary, 1987), The archeology of accounting systems (Hopwood, 1987), Letting the chat 
out of the bag: deconstruction, privilegie and accounting research (Arrington & Francis, 
1989). Nog låter dessa lite mer spännande? 

Vetenskapsteoretiska spörsmål blev vanliga. Franska filosofer användes för att diskutera 
redovisning. Snart följde organisationsämnet efter, jag misstänker att det delvis berodde på 
att man lockades av utvecklingen inom redovisningsområdet. De 
postmoderna/poststrukturalistiska idéer svepte så in som stormvindar över 
organisationsområdet. Visserligen hade det börjat blåsa ett antal år tidigare, men det är 
någonstans här som det börjar få mer reell effekt. Vi tog i Växjö intryck av dessa vindar 
våren 2000 och lanserade då nya fördjupningskurser: Kursen ”Organiserandets filosofi och 
fantasi” nyttjade idéer om postmodernism medan kursen ”Organiserandets iscensättning” 
snurrade kring idéer om retorik, språk, narrationer, etc.  

Det började också komma läroböcker som tog intryck av utvecklingen. I Organization 
Theory (Hatch, 1997) gör författaren en tydlig uppdelning mellan tre perspektiv: moderna, 
symboliska och postmoderna, vilket sedan följer genom hela boken. Ungefär liknande 
upplägg, om än dock mer provocerande, har boken Managing in a postmodern world (Boje & 
Dennehy, 1994). 

Jag tror man nästan kan säga att många i akademin blev som fångade av en stormvind av 
utvecklingen. Många ”yngre” verkade gå helt upp i dessa idéer. En av de mest populära 



doktorandkurserna i slutet av 1990-talet torde ha varit ”Postmoderna organisationer och 
postmodern organisationsteori” (eller liknande) som Barbara Czarniawska höll i Göteborg. 
Som pilgrimer vallfärdade vi dit. Jag tror vi var drygt 20 deltagare. Vi såg ljuset.  

Allt var ju socialt konstruerat. Allt var möjligt att dekonstruera. Möjligen också rekonstruera 
(men det var mindre vanligt). Allt kunde tolkas utifrån något nytt spännande perspektiv (…). 
Särskilt fastnade många för  genusperspektivet. Vi fick ett nytt verktyg för att (be-)visa hur 
illa det är ställt i organisationer med jämställdheten. Och inte bara där, hela 
företagsekonomin domineras ju av ett maskulint språk och därmed inbyggda värden och 
värderingar. (Bland de mest roliga jag hört är när en person fick det till att fokus på 
måluppnåelse (effektivitet) är maskulint. Men det var ett sidospår.).  

Den viktigaste insikten var nog dock att det inte finns en sanning. Det finns många olika 
perspektiv. Varje innebär ”sin sanning”. Därför är det så viktigt för studenter att lära sig se ur 
olika perspektiv. Att det sen inte alls är den typen av perspektiverande som egentligen tas 
upp i utbildningen är en annan sak (om vi t ex tänker på Bolman & Deal).  

Ett sätt att ”avslöja” förekomsten av flera sanningar är att gå bakåt i tiden och (i 
genealogisk anda) visa hur saker och ting blir till, växer fram, konstrueras tack vare… en 
massa olika saker, men bl a vissa personer. Men att också vissa personer har tystats för att 
skapa en mer ”ordnad” historia. Därför blir det självklart att beskriva ämnets historiska 
utveckling. För då förstår vi vilka vi ska beskylla för att dagens organisationer ser ut som de 
gör och för att organisationsteorin ser ut som den gör. (Lite kan man dock fundera på var alla 
alternativa historier finns?) 

Det blir också intressant att studera vad människor menar med ”effektivitet”. Mer 
intressant än att studera hur man kan förbättra effektiviteten. Vi studerar inte ledarskap, 
utan diskursen om ledarskap. Vi blir språkanalytiker, litteraturkritiker, narratologer och jag 
vet inte allt.  

Vi fångas av att tänka i termer av diskurs, sociala konstruktioner, genus, intersektionalitet, 
osv. Vi ser möjligheterna med teorierna och njuter av en snygg dekonstruktion av exempelvis 
Mintzberg, klassisk ledarstilsteori eller av instrumentalitet.  

Vilket är jättebra, kul och ofta intressant. Men, har detta relevans för studenten på en 
grundkurs?  

 

5 Studentens perspektiv 
Min tes är att ovanstående utveckling har förvånansvärt lite relevans för studenten på en 

grundkurs i organisation – särskilt inom ramen för företagsekonomisk utbildning. Tesen bör 
ses i relation till följande utgångspunkter: 

 

• att de flesta studenter som läser en dylik kurs inte läser fler kurser inom ämnet. 
Under 4 års studier är det inte ovanligt att dessa 5 veckor är enda tillfället de har att 
fokusera på organisations- och ledarskapsfrågor.  

• att en stor del av studenterna fördjupar sig i redovisning, revision, controlling och 
därför arbetar med verktyg, system, modeller, osv, som har stor betydelse för 
organisationen och som påverkar många människor mer eller mindre varje dag.  

• att en stor del av studenterna så småningom kommer hamna i chefs- och 
ledarpositioner (inkl projektledare). 

 

Hur kan vi då på bästa sätt ge dem något som de i sina fortsatta studier och yrkesroll som 
redovisar, revisor eller controller har ”nytta av”? Vad behöver de för att på ett bra sätt kunna 
utöva sitt yrke? Hur kan vi ”balansera” den kunskap de får i övriga kurser, som finansiering, 
affärsredovisning, etc.? 



Ett exempel på tankelinje kring relevans är då följande: vi bör behandla mål och strategi 
(man bör revidera verksamheten bl a utifrån detta); organisationsstruktur, bl a för att sätta 
controllerfunktionen i ett sammanhang; kultur eftersom det utgör ett villkor för vilken 
styrning som kan utövas; grupper eftersom de flesta arbetar i grupper; HRM eftersom 
motivation, belöning och system för uppföljning hänger tätt ihop; ledarskap för att många 
ekonomer hamnar i ledarroller; förändring (lärande, förnyelse), för att många (bl a 
controllers) hamnar i sådana processer och bl a möter förändringsmotstånd.  

Detta är givetvis en grov förenkling av resonemangen. Men, ungefär så här resonerade jag 
och några kollegor till mig i slutet av 1990-talet. Ungefär så här resonerar jag än idag. En del 
av mina (nya) kollegor tycker bevisligen annorlunda. För dom verkar intersektionalitet vara 
minst lika, om inte viktigare.  

Jag upprepar mig gärna här: det är alltså inget fel på intersektionalitet och jag ser mig inte 
som könsblind. Men någonstans undrar jag: vilket utrymme som blir kvar i en kurs där man 
ska hantera (hela) organisationsteorins utveckling, flera olika perspektiv på organisation, 
samt klass, etnicitet, genus, makt, etik, moral, hållbarhet, o dyl. Studenten kan ju inte 
förväntas förstå de senare begreppen från början, utan måste introduceras i dem. Liksom 
hon/han måste introduceras i organisationsteorins begrepp. Och alla perspektiv och ansatser. 
På 5 veckor.  

Organisationsteorins utveckling? Min erfarenhet av undervisande på grundkurser och 
uppdragsutbildningar med verksamma chefer säger mig tydligt att de i de flesta fall 
högaktningsfullt struntar i vilken teori som kom när och vem det var som lanserade den. Det 
är först senare, när man har läst mer och/eller skaffat sig erfarenhet som det blir mer 
intressant. Givetvis är detta en förenkling och visst finns det en pedagogisk poäng med att 
placera in teoriers uppkomst i ett sammanhang. Men, hur mycket tid o plats är rimligt? Det är 
viss skillnad på att kommentera det på några minuter och göra det till hela föreläsningar 
och/eller centrala lärandemål.  

Perspektiv? Ja, de vill ha perspektiv, men med viss måtta och för att de vill åstadkomma 
något, inte för perspektivens skull i sig. Ibland undrar jag dock om inte det som man 
egentligen menar i kursplanerna är tema och inte perspektiv? Ungefär som att man i en 
bokföringskurs skulle säga att ”nu tar vi ett tillgångsperspektiv på balansräkningen, och nu 
ett skuldperspektiv, och nu ett resultatperspektiv”. 

Studenter vill först och främst veta hur man praktiskt kan hantera konkreta situationer som 
uppstår. Vad gör man när det blir problem i arbetsgruppen? Hur motiverar man den person 
som verkar vara ointresserad av jobbet? Hur hanterar man svåra samtal med personalen? 
Hur personlig ska man vara som ledare? Vad behöver man tänka på när det gäller 
organisationsförändringar? Som chef (ledare) hamnar man i konkreta situationer där man ska 
åstadkomma något. Då kan man inte nöja sig med att kunna redogöra för 
organisationsteorins utveckling.  

Jag tror att en del som arbetar som lärare inom liknande kurser idag missar detta. Eller så 
hävdar man att det inte är något vi ska syssla med, att vår uppgift inte är att förbereda eller 
hjälpa studenterna att bli mer ”effektiva” i sin yrkesroll. Istället förbereder vi dem för ett liv 
som forskare.  

 

6 Alltså har vi ett bekymmer 
Jag utgår från att de som läser organisationskurser vill åstadkomma något. De vill bli 

chefer, projektledare, entreprenörer, utvecklare, förändringsledare, etc. De vill kunna göra 
ett bra arbete. Tyvärr hjälper inte våra organisationskurser dem. Förutom att vi sätter 
lärandemål som mer riktar sig till forskare än studenter använder vi ibland böcker som dras 
med samma ”belastning”. Boken Organisation och organisering (Eriksson-Zetterquist et al., 
2005) är ett exempel på en sådan bok. Den är kronologiskt strukturerad i följande delar: 

 

• Organisationsteorins förhistoria (-1945) 



• Organisationsteorin efter andra världskriget (1946-1979) 

• Organisationsteorin efter 1980 

 

För en lärare på organisationskurser är detta upplägg utmärkt. Det hjälper en att sätta 
teorier i kontext på ett förtjänstfullt sätt. Studenten som ska ut i arbetslivet får dock förgäves 
leta efter hur grupper fungerar, förändringsarbete, ledarskap respektive ledning. Lite talande 
är också att en ”intygare” på baksidan säger: 

 

”Boken bjuder på en bild av organisationsteorihistoria, unik i sin detaljrikedom, som 
finns där inte bara för att hedra gamla klassiker utan även för att visa hur somliga 
idéer lever i ny skepnad hundra år senare.” 

 

Organisationsteorihistoria, ja.  

 

I samlingsverken Organization theory – volume 1: central topics (Czarniawska, 2006a) 
samt Organization theory – volume 2: current trends and disciplinary reflections 
(Czarniawska, 2006b) förstärks den något förvirrade bilden av organisationsteori. Är de 
centrala ”topicsen” verkligen på ”samma nivå”? För en ledare framstår följande delar som 
rättframma: beslutsfattande, lärande, ledarskap, makt & kontroll samt organisationskultur. 
Delen som kallas ”Systems: open, loosely coupled or autopoietic” uppfattas nog dock lätt som 
”en annan nivå”. Det som kanske är än mer intressant är att det inte finns något kring 
grupper eller förändring. Varför ingår ”organisational learning” men inte ”organizational 
change”? Volym 2 sägs handla om trender. När jag frågade en ledare om hur hon tolkade vad 
en sådan bok skulle handla om, så fick jag svaret att det väl handlar om t ex 
nätverksorganisationer, innovationer, självstyrande grupper och/eller det här med 
värdegrunder (vilket är väldigt hett ”där ute”). Vi kan givetvis säga att hon inte förstår något 
om organisationsteori, men visst är det lite intressant att nämnda volym inte alls handlar om 
det som hon talade om. Istället rör vi oss på en distanserad, abstrakt nivå och får läsa om 
nyinstitutionalism, enactment, postmodern organisationsteori, feministisk organisationsteori, 
metodologireflektioner och teorireflektioner. Oerhört spännande saker. Man rätt långt ifrån 
den nämnda ledarens vardag.  

Vi har således ett bekymmer, där forskarnas intresse för organisationsteoretiska spörsmål 
mer och mer frikopplas från den organisatoriska praktik som studenter (och 
yrkesverksamma) befinner sig i. Kursen blir allt mindre relevant (och för vissa också mindre 
intressant). Forskarna får dock allt fler möjligheter att excellera i dekonstruktionistiska 
perspektivbyten i genealogisk anda (typ), samtidigt som de kan klaga på att studenterna inte 
är tillräckligt genussensitiva eller något liknande.  

 

7 Och en lösning 
Så vad ska vi göra? Ja, nu kommer vi ju till det egentliga skälet till denna text. För visst är 

det så. Ja, det är sant. Jag har precis kommit ut med en ny lärobok, Organisering och ledning 
(Forslund, 2009), på Norstedts förlag. Mitt inlägg här är intet annat än ett skamlöst försök att 
saluföra min egen bok som en lösning på problemet. Det besvärande är att jag försöker dölja 
det genom en så kallad neutral diskussion om innehållet i en grundkurs. Som om det inte alls 
skulle påverka val av litteratur.  

Jag erkänner mig skyldig.  

Sedan är det ju ändå så att jag tror på det jag försöker göra i min bok, dvs att återskapa 
en del av den i mitt tycke minskade relevansen i en del böcker och kurser. Jag vill också 
framhålla att jag gillar mycket av det nya som kommit inom organisationsämnet. Vi ska ha 
mer av det i flera delar av företagsekonomisk utbildning. Men inte nödvändigtvis i så stor dos 
på grundkurser i organisation. Här behöver de lära sig grunderna, utan att för den skull 



invaggas i en endimensionell värld. Det går att problematisera dessa grundläggande 
kunskaper utan att för den skull göra allt till avancerade perspektiv. Men vi har så kort tid till 
förfogande att ge studenterna lite ”matnyttigt” som de faktiskt kan använda, både i övrig 
utbildning och i yrkeslivet. Ska vi då lära dem lite mer om ”att arbeta i grupp” eller ”att göra 
genusanalyser”? 

Hur kan vi bidra till ”bättre organisationer”? Ja, jag vet att en del ryggar inför det. För 
andra verkar det enda sättet att göra dem bättre vara att dekonstruera allt existerande 
kunskap. Det är revolution som behövs. Jag lutar allt mer åt att tvärtom jobba med de små 
detaljerna, att identifiera konkreta situationer där vi kan inspirera människor till att agera på 
fler sätt än de gängse. Några exempel på vad vi skulle kunna ta tag i som komplement till det 
som vi traditionell har i kurserna (dvs det är inte bara detta vi ska ha): 

 

- Hur man kan leda möten. Organiserande innehåller många möten. Här förlorar man i 
mycket tid och pengar på ineffektiva möten. Man lyckas inte få fram den oerhörda kraft 
som finns där tack vare att man inte vet hur man ska göra. Vi kan också i praktik 
arbeta med den (genus-)diskriminering, förtryck, ignorans, etc., som så ofta sker i 
möten. Dvs, inte bara läsa om genusproblem, utan arbeta konkreta med dessa 
problem. Men då inte isolerat, utan som en naturlig del av möten. Möten är också 
något de har under hela sin utbildning och i privatlivet. Detta har därmed direkt 
användbarhet för studenten.  

- Rekrytering. Att lyckas (och våga) se nyttan med mångfald, men också att ”avläsa” 
sociala färdigheter, att förstå vilken kompetens som egentligen behövs för att lyfta en 
viss arbetsgrupp… 

- Hur ett visst system (redovisnings-, informations-…, it-…) idag kommunicerar X, men 
skulle kunna kommunicera Y och därmed medskapa en lite annorlunda 
organisationsvärld… och konkret arbeta med hur system faktiskt kan ”alienera” icke-
ekonomer och vilka effekter ”införande av nya system” kan ha.  

- Vad det innebär att som ledare lyssna. Mycket forskning pekar på att detta är viktigt. 

- Att ge och ta emot feedback. Även detta framhålls i forskningen.  

-  Hur vi kan arbeta med förändring och förnyelse. ”Alla” hamnar här. Många gör samma 
fel som gjorts många gånger tidigare förr. Folk ”skadas” pga dåligt förändringsarbete. 
Vi kan påverka detta. Men gör det inte. För studenterna hinner inte lära sig vad som 
faktiskt kan hända i f-processer. 

- …? (fyll i själv) 

 

Förr skulle man kanske säga att detta handlar om förmågor och det ingår inte i dylik 
utbildning. ”Det ska väl inte bli en yrkesutbildning?”. Njae, men en första kommentar är att vi 
tycker tydligen det är ok att lära studenterna bokföra, ställa upp en kalkyl, göra budget och 
göra marknadsplan. Det är konkreta saker som görs i organisationer. I 
entreprenörskapskurser görs affärsplaner. Min (stilla) fråga är: vad är motsvarigheten i 
organisationskursen? Min tes är att vi idag inte vet. Vi är förvirrade, lite vilsna kring detta. Vi 
vågar inte prata om detta, för då kommer någon med ”jamen det ska inte vara en 
yrkesutbildning, det är ju reflektion som är det viktiga, osv”. Sägs det samma sak bland 
lärarna i ekonomistyrning? Varför har omgärdas organisationskurser av denna ”ångest”? 
Varför inte våga ”slappna av” lite och fundera på vad studenterna behöver? Och JA, de 
behöver inspireras till att reflektera, men de behöver också hjälp med hur man kan 
organisera och leda verksamheter på något så när användbart sätt3.  

                                                 
3 ..och därför försöker jag kombinera detta i min egen bok. Med betoning på ”försöker”, för ju mer jag har jobbat med 
dessa frågor, desto mer inser jag hur svårt det är. Men det är också just därför vi måste gå in lite djupare i detta och 
inte nöja oss med att svepa undan idéer om färdigheter som lika med att vara ”anti-reflektions-perspektiv-
förespråkare”. 



Det roliga är dock att vi vågar detta med verksamma chefer. Då kan 
akademikern/forskaren ta på sig en annan hatt och ”självklart” arbeta med dessa frågor – 
även om det är poängivande uppdragsutbildning.  

Gör inte heller misstaget att inte tro att det finns seriös och omfattande forskning om flera 
av de vi kallar ”skills”. Vi kan basera våra tips, idéer, tekniker på forskning. Så det blir inte 
mindre akademiskt. Snarare mer.  

För att förstå svårigheten med mina förslag får vi dock givetvis betänka att en del hävdar 
att en kurs i organisation inte är en kurs i ledarskap, ej heller i ledning. Det är då legitimt att 
säga att målet är att vi ska ”förstå organisationer”, utan något annat syfte eller riktning – typ 
skapa effektiva organisationer.  

Fast… då kanske vi egentligen ska lägga ner organisationskurser och istället erbjuda kurser 
som heter något med ledarskap och/eller ledning. Kurs i ledningsteori? Med ledarskap, mer 
som går ut på att stödja studenterna att bli duktiga på att leda andra människor mot ett mål 
(på ett gott, fruktbart, sympatiskt, effektivt…. sätt)? I sammanhanget är det också rätt 
förvånande att det är fullt möjligt att läsa 4 år på ekonomprogrammet utan att få något mer 
ledarskap än det lilla moment som ingår i 7,5 hp grundläggande organisationsteori (ungefär 
3,5 % av utbildningen). Så är det i Växjö. Hur det ser ut på andra ställen är oklart, men vi 
ska kanske inte bli förvånade om redovisare, controllers, marknadsförare, etc., inte är särskilt 
duktiga som ledare. Det är som om vi glömmer att många av dem faktiskt blir chefer (och 
förväntas agera ledare).  

När jag pratar med människor utanför akademin om detta möts jag ofta av ett mycket 
förvånat uttryck. De tror att studenterna lär sig mer om ledarskap (och organisation). De tror 
att vi förbereder våra studenter på att bli ledare. Tyvärr gör vi inte det, eftersom 
organisationskursen alltså främst riktar sig till forskarna själv, och inte till studenterna.  

 

 

 

Ps. Alltså, jag gillar reflektion, perspektiv, diskurser, kritisk teori, postmodernism, 
genusanalyser, osv osv osv. Men, kanske ska vi mindre prata om det och mer arbeta med 
implikationerna av dessa idéer? Göra Foucault istället för att bara läsa (om) Foucault. Det är 
som diskussionen vi hade på konferensen i Konstruktionism, i Växjö 1999. Hur skriver vi 
konstruktionistiskt? Det är en helt annan femma än att skriva om konstruktionism. Min 
bedömning är att det fortfarande är många forskare som är mycket bättre på att skriva om 
istället för att göra. Det faller ofta rätt platt. Men det är en annan story. 

 

Referenser 
 
 
Ansari, S. L., & McDonough, J. J. (1980). Intersubjectivity - the challenge and opportunity for 

accounting. Accounting, Organizations and Society, 5(1), 129-152. 
Arrington, C. E., & Francis, J. R. (1989). Letting the chat out of the bag: Deconstruction, 

privilegie and accounting research. Accounting, Organizations and Society, 14(1/2), 36188. 
Astley, W. G. (1985). Organizational size and bureaucratic structure. Organization Studies (Walter 

de Gruyter GmbH & Co. KG.), 6(3), 201. 
Boje, D. M., & Dennehy, R. F. (1994). Managing in the postmodern world. America’s revolution 

against exploitation (2 uppl.). Iowa: Kendall/Hunt. 
Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap (3., [rev. och 

uppdaterade] uppl. / uppl.). Lund: Studentlitteratur. 



Brunsson, N. (1981). Företagsekonomi som forskningsämne - korrumperad opportunism eller 
samhällsvetenskapligt ideal. I N. Brunsson (Red.), Företagsekonomi - sanning eller moral. 
Om det normativa i företagsekonomisk idéutveckling (sid. 7-16). Lund: Studenlitteratur. 

Czarniawska, B. (2006a). Organization theory. Vol. 1, central topics. Cheltenham: Edward Elgar. 
Czarniawska, B. (2006b). Organization theory. Vol. 2, current trends and disciplinary reflection. 

Cheltenham: Edward Elgar. 
Dastmalchian, A. (1984). Environmental dependencies and company structures in britain. 

Organization Studies (Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.), 5(3), 227. 
Engwall, L. (1995). Föregångare inom företagsekonomin (1. uppl. uppl.). Stockholm: SNS 

(Studieförb. Näringsliv och samhälle). 
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2005). Organisation och organisering (1. uppl. 

uppl.). Malmö: Liber. 
Forslund, M. (2009). Organisering och ledning (1. uppl. uppl.). Stockholm: Norstedts 

Akademiska. 
Hatch, M. J. (1997). Organization theory. Modern, symbolic & postmodern perspectives. Oxford: 

Oxford University Press. 
Hopwood, A. G. (1987). The archaeology of accounting systems. Accounting, Organizations and 

Society, 12(3), 207-234. 
Laughlin, R. C. (1987). Accounting systems in organizational contexts: A case for critical theory. 

Accounting, Organization and Society, 12(5), 479-502. 
Lavoie, D. (1987). The accounting of interpretations and the interpretation of accounts: The 

communicative function of "The language of business". Accounting, Organization and 
Society, 12(6), 579-604. 

Leatt, P., & Schneck, R. (1982). Technology, size, environment, and structure in nursing subunits. 
Organization Studies (Walter de Gruyter GmbH & Co. KG.), 3(3), 221-242. 

Miller, P., & O´Leary, T. (1987). Accounting and the construction of the governable person. 
Accounting, Organizations and Society, 12(3), 235-265. 

Pennings, J. M., & Gresov, C. G. (1986). Technoeconomic and structural correlates of 
organizational culture: An integrative framework. Organization Studies (Walter de Gruyter 
GmbH & Co. KG.), 7(4), 317-334. 

Rorty, R. (1989). Contingency, irony and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press. 
 


	Abstract 
	 Prolog
	1 Inledning
	2 En kort historia 
	3 Innehållet i organisationskurser
	4 Fångad av en stormvind?
	5 Studentens perspektiv
	6 Alltså har vi ett bekymmer
	7 Och en lösning
	Referenser

