
Fråga 1. 
 

I och med Hawthornestudierna väcktes intresset för motivationsteorier, dvs. hur man motiverar sina 

medarbetare. Den mest grundläggande av de s.k. innehållsorienterade motivationsteorierna kan 

sägas vara Maslows behovshierarki som grundar sig i att människan har vissa behov som vi vill 

tillfredställa i tur och ordning, men det finns även andra. Redogör noggrant för: 

 

a, McGregors Teori X och Y 

 

b, Hertzbergs Tvåfaktorsteori 

Fråga 2. 

 

I beslutsfattande antas ibland att vi agerar rationellt. Detta har ifrågasatts av bland annat Herbert 

Simon och Carnegie Mellon-skolan. Simon som fått nobelpris för sina bidrag till forskningen inom 

företagsekonomin menar att vi endast är begränsat rationella och inte nödvändigtvis beslutar oss för 

det bästa alternativet. Förklara ingående vad Simon menar med sitt synsätt på beslutsfattande. 

Fråga 3. 

Henry Mintzberg beskriver fem organisationstyper som förväntas fungera olika väl i olika 

omvärldsförhållanden. De fem organisationstyperna är: enkel struktur, maskinbyråkrati, 

professionsbyråkrati, ad hockrati och divisionaliserad form. Mintzberg håller en av formerna utanför 

modellen och den behöver inte förklaras inom ramen för denna fråga. Fyll i rätt organisationstyp i 

rätt ruta och förklara ingående dess innebörd. 

Fråga 4. 

James March har bidragit till fältet organisatoriskt lärande genom att utveckla begreppen 

exploatering respektive exploration av kunskap. Redogör för dessa båda begrepp och varför det är 

viktigt att balansera dessa aktiviteter i en organisation. 

Fråga 5. 

I forskning om ledarskap skiljer man ofta på Leadership och Management. Redogör för vad dessa 

begrepp innebär och resonera kring dess skillnader i både teoretisk och praktisk mening. 

 

Fråga 6. 

Förändring är bland det svåraste, men samtidigt viktigaste, att kunna hantera som organisation. I 

kurslitteraturen finns flera förändringsmodeller beskrivna. Redogör utförligt för en av dem och 

diskutera med hjälp av exempel, verkligt eller påhittat, den utifrån både ett organisatoriskt och ett 

ledarskapsmässigt perspektiv. 

 

Fråga 7. 



Ledningen för ett företag med 100 anställda vill av olika anledningar försöka förändra 

organisationens kultur. Diskutera möjligheterna till ett sådant arbete utifrån de olika kulturperspektiv 

du lärt dig på kursen. Diskussionen skall utmynna i teoretiskt välgrundade rekommendationer till 

företagsledningen. 

 


