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Fråga 1: (Betyg: 9/10)  

Redogör för Taylors principer kring Scientific managenment. Diskutera därefter 

dessa principers fördelar och nackdelar för företaget respektive för den anställde.  

Taylors principer kring Sceientific management grundar sig i Adam Smiths tankegångar 

om den ”osynliga handen”. Taylors idéer kom att kallas Taylorism. Taylorismen 

förespråkar bland annat principer som menar att man ska skilja hjärnan från själva 

arbetet. Med detta menar man att de smarta ska leda medan de mindre smarta ska stå 

på verkstadsgolvet. Det var även viktigt att ha rätt man på rätt plats/uppgift. För att 

komma fram till vem som var rätt man för en viss arbetsuppgift gjordes grundliga 

kunskaps- och styrketest. Specialisering och standardisering är centrala ord för 

Taylorismen. Man arbetade med att få bort individuella sätt att utföra en uppgift på och 

menade att det fanns ett bästa sätt att utföra en uppgift på. Taylorismen förespråkar 

”one best way” i utförandet av arbetsuppgifter.  

Taylor bekymrades över att arbetarna inte var tillräckligt produktiva och att de inte 

alltid presterade till max. Han satte det i relation till den fighting spirit som han såg på 

rugbyplanen. Han kom fram till att arbetarna aldrig skulle presterade till max utan något 

som motiverade dem att göra detta. Han införde ackordlöner som innebar att ju mer de 

presterade ju mer tjänade de. Detta kom Taylor att kalla ”win-win situation”. Arbetarna 

fick bättre löner och i gengäld fick föreståndarna bättre produktion i företagen vilket 

resulterade i mer varor att sälja och tjäna pengar på.  Taylors idéer grundar sig i 

massproduktion och är föregångare till Henry Fords (fordismen) löpande bandprincip där 

arbetarna blev specialister på sin arbetsuppgift. Under taylorismen var arbetarna inte 

värda mycket och kunde lätt bytas ut om de inte skötte sin uppgift till fullo. Eftersom 

arbetarna var anställda per dag/vecka och endast som muskelkraft kunde de när som 

helst bli av med sitt arbete. Eftersom man skilt hjärna och hand åt samt att man 

standardiserat alla arbetsuppgifter krävdes ingen specifik kunskap för att arbeta i 

fabrikerna vilket gjorde det lätt för företagarna att byta ut arbetarna och anställa någon 

annan.  



Positivt för företaget: En win-win situation ger hårdare arbetande arbetskraft. Man 

undviker att de anställda ska maska sig igenom dagen eftersom man använder 

ackordlöner som ger bättre lön vid hårdare arbete. Massproducerade fabriker med 

löpandebandprinciper är lätta att styra ur ett högt hierarkiskt system, centralisering, där 

man gör stor skillnad på ledning och arbetare. Man har minimala problem med 

personalen eftersom de är lätta att byta ut. De anställda är rädda att förlora sitt jobb och 

sköter sig därför i större utsträckning bra.  

Negativt för företaget: Utan ackordlön är risken stor att arbetarna inte jobbar effektivt 

på grund av de monotona och tråkiga arbetsuppgifter som löpandebandprincipen ger. 

De anställda behandlas som maskiner inte som människor vilket ger en negativ bild av 

ledningen på golvet samt en tryckt stämning mellan ledning och arbetare på grund av 

den tydliga hierarkin. Då man tar bort individuella arbetstätt förlorar man viktig specifik 

kunskap hos den anställde som kan vara till nytta för företaget. Kanske vet den anställde 

bättre sätt att lösa en uppgift på.  

Positivt för den anställde: Den anställde kan själv påverka vad den tjänar genom att 

prestera bättre. I och med att arbetarna endast är anställda som muskelkraft och inte 

behöver några speciella meriter för att få jobb är det lättare för allmänheten att få jobb i 

fabrikerna.  

Negativt för den anställde: Monotont och slitsamt arbete. Ingen variation utan man 

utför samma uppgift hela dagarna. Den anställde har ingen säkerhet i att få behålla 

arbetet då de anställda är ”plockade från gatan” utan specifik kunskap. De kan när som 

helst bli utbytta. I och med ett strikt hierarkiskt system har de anställda ingen möjlighet 

att påverka varken arbetsätt eller arbetsmiljö vilket är mycket negativt. Det är även 

negativt för den anställde att ledningen även ser arbetarna som maskiner då de inte blir 

behandlade som man bör bli på en arbetsplats.  

 

 

 

 



Fråga 2a: (Betyg: 6/6)  

Redogör för den så kallade Boston-Matrisen (kallas även BCG-matrisen). Redogör 

därefter för vilka analyser och beslut den kan användas till.  

Boston- matrisen är ett redskap genom vilket du kan se ett företags hela portfölj (alla 

varor/tjänster som företaget erbjuder). Alla företag har alla 4 delar av matrisen, 

STJÄRNOR, KASSAKOR, FRÅGETECKEN och HUNDAR. Dessa 4 symboliserar de varor du 

säljer/innehar samt hur bra de olika varorna är försäljningsmässigt. Alla företag 

behöver kassakor eftersom kassakor är de varor som drar in mest pengar till företagen 

utan att kosta företaget så mycket pengar. Trender på marknaden gör varor till kassakor 

genom att trenden skapar en ökad popularitet och efterfrågan på varan. Det är även 

trender som gör att kassakor faller ur populariteten och blir till hundar. Detta sker när 

efterfrågan på varan har trappats av och marknaden är mättad. Hundar är de varor som 

kostar mer pengar än vad de genererar till företaget. I värsta fall förlorar även företaget 

pengar på att ha kvar dessa varor i sitt sortiment. Dessa varor bör man därför avveckla! 

Frågetecken är de varor som har potential att bli framtidens produkter. Företaget 

måste avgöra om de varor som placerats som frågetecken är tillräckligt starka för att bli 

framtidens stjärnor och kassakor. Ska företaget investera i och utveckla produkten eller 

ska de avveckla iden eftersom de inte ser potential i produkten. Stjärnor är företagets 

viktigaste produkter att investera i och utveckla eftersom de är framtidens kassakor! 

Företagen lägger i regel mycket pengar och tid på att utveckla dessa produkter så att de 

kan möta marknadens behov. Det är viktigt för ett företag att ha frågetecken, stjärnor 

och kassakor för när kassakorna går ur tiden ska stjärnorna ta över dess plats och bli 

kassakor som drar in pengar i stället för stjärnor som kostar mycket pengar att utveckla. 

Utan frågetecken skulle ett företag inte ha några framtida stjärnor eller kassakor. 

Frågetecken är avgörande för ett företags framtid. Bostonmatrisen är ett bra hjälpmedel 

för företag för att se vilka produkter de ska satsa på och investera i och vilka produkter 

de ska avveckla. Genom att sortera in sina varor i dessa 4 fack kan de lägga upp 

strategier för hur de ska investera i produkter för framtiden samt se till att de alltid har 

produkter som täcker de viktigaste fälten i matrisen. Genom denna matris kan företagen 

få hjälp att se till att de alltid har produkter som tar över när de andra flyttas vidare i 

rutmönstret.  Matrisen hjälper företaget att spå framtiden, analysera behov samt lägga 

upp strategier för hur de ska hålla företaget starkt på marknaden. Slutsats: Kassakor - 



mjölka. Stjärnor - Investera i. Frågetecken - är produkten värd att investera i? Är den bra 

nog att bli framtidens kassako? Hundar - avveckla. 

Fråga 2b: (Betyg: 4/4)  

Beskriv kortfattat de två organisationstyperna ”enkel struktur” och 

”maskinbyråkrati”.  Ange också vid vilka omvärldsförhållanden de respektive 

organisationstyperna är lämpliga, inklusive en kort motivering. 

Enkel struktur: Litet företag med en chef och få anställda, ex: reklambyrå. Nästan 

obefintliga hierarki då chefen och anställda vanligtvis gör samma arbetsuppgifter. 

Chefen är en i gruppen och är på golvet och arbetar med de andra anställda. Enkel 

struktur passar bra i en enkel och dynamisk omvärld. Den har lätt att anpassa sig till 

kundernas specifika behov samt anpassar sig lätt till förändringar i omvärlden. Eftersom 

de är ett litet företag kan de lätt anpassa sig till förändringar i omvärlden samt lätt 

anpassa sig till specifika önskemål och snabba förändringar.    

Maskinbyråkrati: Massproducerande företag med hög centralisering och ett hierarkiskt 

system. Chefen ger order men utför inte samma arbetsuppgifter som de anställda. 

Liknas vid en maskin där alla arbetare ses som en kugge i hjulet, de behövs men 

uppskattas inte. Passar bra i en stabil och enkel omvärld då de har svårt att anpassa sig 

till kundernas och marknadens specifika krav och behov Genom att de är stora 

massproducerande företag med mycket hög andel maskiner har de svårt att anpassa sig 

snabbt efter externa förändringar. Även det hierarkiska systemet gör det svårt att 

reagera snabbt på omvärldens förändringar eftersom ledningen är de enda som har 

beslutsfattanderätt. Arbetarna vet inte ens vad som sker de bara arbetar på i sin 

monotona vardag. 

 

 

 

 

 



Fråga 3: (Betyg: 8/10)  

I tidig organisationsforskning utgick man från att människor och därmed 

organisationer tänkte och handlade rationellt. När detta ifrågasattes kom det att 

påverka inte minst forskningen om beslut. 

Redogör för förutsättningarna för rationella beslut samt vilka begränsningarna 

är.  

Diskutera vad dessa olika utgångspunkter om rationalitet innebär för vår 

förståelse av beslutsprocessen.  

Vi börjar med att definiera rationella samt irrationella beslut. Det förstnämnda är ett 

beslut fattat på goda grunder av information och eftertanke. Det senare är ett beslut 

fattat utan vidare eftertanke och utan information som grund. Det är mycket vanligt med 

dessa irrationella beslut.  

Andra teorier som är centrala runt begreppet rationalitet är hur vi upplever och 

tolkarolika saker genom främst tre olika perspektiv. Traditionell rationalitet, 

målrationalitet och värderationalitet. Traditionell rationalitet har med arv att göra och 

de värderingar samt referensramar vi fått med oss under vår uppväxt. Här spelar 

religion, kultur och uppfostran stor roll. Dessa faktorer påverkar vårt sätt att tänka och 

handla i olika situationer. Målrationalitet betyder att vi är så inriktade på att nå ett mål 

att vi sätter våra normer och värderingar åt sidan för att nå ett uppsatt mål. 

Värderationalitet betyder att vi sätter normer och värderingar högt i vår förståelse oh i 

vårt beslutsfattande. Man bryter inte mot dessa för att nå ett mål. Man brukar tala om att 

”ingen oskyldig får dömas”. Dessa tre påverkar vårt sätt att tänka samt hur vi fattar våra 

beslut baserandes på dessa grunder.  

En skola som diskuterat rationella beslut är Carnegie-Mellon skolan som förespråkar att 

människan aldrig är ensam när den fattar ett beslut utan att omvärlden alltid finns med 

och påverkar beslutet som människan fattar. Inom skolan talar man om begrepp som 

’bounded rationality’ och ’satisfying’ med vilka man menar att människan har begränsad 

rationalitet men förmågan att ändå bli nöjd. Man talar även om omvärlden som en 

komplex omvärld. Man kopplar ihop begreppen ’bounded rationality’ och ’satisfying’ och 

omvärld genom att beskriva det så här: 



En människa har begränsat rationalitet i sitt beslutsfattande eftersom omvärlden är 

mycket komplex. Människan kan inte ta med alla variabler och händelser från omvärlden i 

sitt beslutsfattande utan får nöja sig med att beakta de fakta som ligger närmast det ämne 

som beslutet berör. Detta gör att människan inte är fullt rationell men människan har 

ändå förmågan att bli ’satisfied’, nöjd, med sitt beslut.  

Beslutsprocessen är något komplex men genom nämnda utgångspunkter förstår man att 

allt man lärt sig, allt man erfarit, kulturella betingelser, religiösa aspekter, påverkan från 

omvärlden mm. Spelar en stor, väsentlig roll i din egna beslutsfattningsprocess. Genom 

olika referensramar och erfarenheter tenderar människor att fatta olika belsut utifrån 

samma fakta. Det är viktigt att alltid beakta, tänka efter och söka viktig information för 

att få en bra grund att fatta ett rationellt beslut på. Tidigare i historien såg man inte den 

yttre påverkan på människan som lika vikig. Detta var ett stort misstag som man lärt sig 

av och nu vet man att påverkan är centralt för hur människan handlar i sitt 

beslutsfattande. Grupptryck är en form av yttre påverkan som leder till många 

irrationella beslut.  

 

Läs mer om isberget på sig 125 i Bakka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fråga 4: (Betyg: 8/10)  

Organisationskultur som begrepp kom ganska sent i organisationsforskningens 

historia och innebar att man började förstå sådant som tidigare hade varit 

oförklarat. Man talar om det organisatoriska isberget, där man kan förklara och 

se det som är över vattenytan men inte det som är under.  

Redogör för och diskutera vad det organisatoriska isberget innebär.  

Definiera organisationskultur i enlighet men Scheins definition och diskutera vad 

det är. 

Kulturen i en organisation kan liknas vid ett isberg eftersom det är en mycket liten del 

av kulturen som syns. Med det organisatoriska isberget menar man att det är en mycket 

liten del av organisationskulturen som syns i det dagliga arbetet. På toppen av isberget 

ser man organisationens struktur, uppbyggnad, mål, teknologi osv. Det kan handla om 

hierarki, decentralisering eller centralisering, design och färger på organisationens 

logga, byggnad, kläder mm. Men även hur ledning-anställda eller anställda-anställda 

interagerar med varandra. Under ytan finns enorma ”svarta hål” av organisationskultur 

som inte är synliga. Detta kan vara informella grupper och subgrupper som bildats 

under gemensamma mål och värderingar. Det kan handla om att de anställda sätter upp 

gemensamma mål för t.ex produktionshastighet som inte är i enlighet med företagets 

mål. Ledningen kan inte påverka dessa informella gruppers målsättningar eftersom de 

verkar under ytan och inte är synliga. Under Hawthornestudierna upptäcktes tydliga 

informella grupper inom företaget som arbetade för egna mål som ledningen inte rådde 

över. Under ytan kan även hemliga möten, utpressning och fusk pågå utan att 

utomstående vet om det. Den stora delen av organisationskulturen som finns under ytan 

handlar om värderingar, attityder, känslor, sociala kontakter samt normer bland 

medlemmarna i gruppen.  

Scheins definition av organisationskultur innefattar 3 begrepp, antaganden, värderingar 

och artefakter och symboliserar kulturens inre dynamik.  

1) Antaganden: är den kultur som man tar för givet inom företaget. Det är grunden 

för organisationskulturen. En del av strukturen. Ex. IKEA har blåa och gula färger 



på skyltar, byggnader och kläder. Något som alla vet och som är en stor del av 

gemenskapen inom företaget – kulturen.  

2) Värderingar: är det värderingar som företagskulturen innefattar och som skapas 

av en inlärningsprocess.  Ex. IKEA står för att möblera det svenska folkhemmet. 

Med andra ord ska deras varor och produkter vara tillgängliga för alla – alltså lågt 

pris genom masstillverkning samt att man låter kunden göra stor del av arbetet.  

3) Artefakter: Är det som är producerat av människorna inom företaget. Ex. 

Språkliga uttryck, hälsningsfraser, riter, ceremonier, myter och andra sätt att föra 

sig eller göra saker på.  

De 3 perspektiven byter plats kontinuerligt och inte är beroende av någon speciell 

ordning. Genom organisationskulturen (som ses som en metafor till organisationen) 

skapas samhörighet och gruppkänsla. Man tillhör en grupp om man jobbar inom ett 

företag med stark organisationskultur. Om man misstrivs med sin organisations 

organisationskultur bör man se sig om efter ett annat arbete eftersom 

organisationskulturen är mycket svår att förändra då den är mycket djupt rotad. 

Organisationskulturen är mycket viktig för att skapa framgång inom organisationen. 

Genom att motivera sina anställda genom kulturen skapas en bättre stämning på 

arbetsplatsen vilket leder till bättre produktivitet.  

LÄS mer om Scheins teori samt se model på sid 127-129 i BAKKA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fråga 5: (Betyg: 6/10)   

Kapitel 8 i boken Organisationsteori (BAKKA m.fl. 2006) beandlar sex olika 

perspektiv på ledarskap. Två av dessa är ”ledaren som person” och ”ledarroller”. 

Redogör för de två perspektiven och förklara vad det är som skiljer de båda 

perspektiven åt.  

 

Mitt svar på den här frågan är nog mer förvirrande (och uselt) än till hjälp för er 

så jag tänker inte ens skriva ner det =)   

 

 

 


