
 
 

  

 49

Att forma producenter eller 
bildade människor? 
Förändringar inom grundkurslitteratur 
för organisationsteori 
 
 
 
 
 
Karin Winroth 
 

tt begreppet didaktik inte enkelt låter sig definieras fram-
går av Werner Jank och Hilbert Meyers diskussion om 

nyttan av kunskaper i didaktisk teori. För att skapa en utgångs-
punkt presenterar de dock en tydlig arbetsdefinition: 

Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik. 
(Jank & Meyer 1997a: 18) 

Inom denna definition kan mycket inrymmas. Ett centralt om-
råde är vad undervisningen ska innehålla. Vad är det för kun-
skaper som undervisningen vill förmedla, vilka färdigheter för-
väntas studenten ha efter genomgångna studier? En följdfråga 
blir då varför just detta? Vilka skäl finns till att just det ska upp-
fattas som centralt? Det leder vidare till en grundläggande dis-
kussion om till vad undervisningen ska tjäna. Varför ska studen-
ten ha just denna utbildning i ämnet? Dessa tre punkter, vilka 
alla ingår i Jank och Meyers diskussion om didaktik, kommer att 
utgöra den röda tråden i detta kapitel. Med fokus på området 
organisationsteori analyseras den kurslitteratur som använts 
inom grundkursutbildningen under de senaste tre decennierna. 
Vad har ansetts som det mest väsentliga inom denna litteratur 
och hur har syftet med undervisningen förändrats över tiden?  
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Organisationsteori – en disciplin med band till 
många ämnen 
Företagsekonomi är en vetenskap men är också nära knuten till 
praktisk verksamhet. Ämnet utvecklades inledningsvis ur olika 
redovisningsproblem (Engwall 1995). Men företagande rymmer 
även andra centrala områden vilket gjorde att ämnet med tiden 
delades upp i fyra olika deldiscipliner: organisation, redovisning, 
kostnads- och intäktsanalys och slutligen marknadsföring. Dessa 
deldiscipliner har sedan var och en relationer till andra ämnen. 
Fokus i detta kapitel kommer att vara organisationsteori.  

Det är emellertid inte självklart att organisationsteori ska 
uppfattas som en deldisciplin inom ämnet företagsekonomi. 
Internationellt brukar det knytas till business administration, 
men dessutom anges ofta ämnet sociologi som organisationsteo-
rins hemvist. I Norge kopplas organisationsteorin till ämnet stats-
vetenskap. Området väcker uppenbarligen intresse från många 
håll och följaktligen görs försöken att analysera vad som sker inom 
och mellan organisationer från en rad olika utgångspunkter. 

Organisationer har blivit en självklarhet i vårt samhälle. Det 
är därför naturligt att man vill förstå hur de fungerar, varför de 
inte fungerar och hur de skulle kunna förbättras. Företrädare för 
en rad olika yrken och ämnen har lämnat intressanta bidrag till 
förståelsen av dem. En tidig inflytelserik författare är sociologen 
Max Weber vars idéer om byråkrati förblivit centrala (t.ex. Eriks-
son-Zetterquist, Kalling & Styhre 2005). Men också praktiker har 
bidragit till teoriutvecklingen, till exempel civilingenjören Frede-
rick Winslow Taylor, som med sina idéer om scientific manage-
ment ville utnyttja medarbetares kompetens och förmåga så 
effektivt som möjligt. Även Henri Fayol försökte att systematise-
ra sina praktiska erfarenheter och utnyttja dem till att skapa 
principer för effektivisering av företagsledning och arbetsdel-
ning. Med sitt intresse för hur individer och grupper fungerar 
har psykologer – ett par kända namn är Abraham Maslow och 
Frederick Herzberg – gett spännande bidrag. En annan fråga 
som fått stort utrymme inom organisationsteorin är beslutsfat-
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tande. En betydande del av diskussionen inom detta område har 
handlat om att förfina förståelsen av beslutsfattande med ut-
gångspunkt från the economic man – en modell inlånad från 
nationalekonomin. Ytterligare bidrag har kommit från antropo-
loger och etnometodologer, och detta långt innan företagskultur 
blev ett populärt begrepp på åttiotalet (Czarniawska (1992). 
Olika ämnen har alltså givit skiftande bidrag och organisations-
teorin har därmed blivit något av ett teoretiskt smörgåsbord med 
tyngdpunkt på organisationer och aktiviteter inom eller mellan 
dessa.  

Ska vi utbilda producenter eller ”upplysta 
medborgare”? 
Vad en akademisk utbildning har för syfte är inte helt givet. Det 
talas om att lära studenter tänka kritiskt och att tillhandahålla 
bildning. Men dessutom ställs krav på att utbildningen ska ge 
färdigheter som senare kan utnyttjas i samhället. I det senare 
perspektivet handlar målet om att se studenten som en duglig 
producent. Frågan om syftet med undervisning har behandlats i 
termer av materiell eller formell bildningsteori (Jank & Meyer 
1997b). Materiella bildningsteorier är inriktade på sådant som 
det anses vara viktigt att studenten senare ska kunna hantera och 
har kännedom om. Det ställs krav på att han eller hon ska tilläg-
na sig kunskaper som samhället kan ha nytta av efter utbildning-
ens slut. Utbildningen strävar här efter att skapa arbetskraft med 
attraktiv kompetens. Formella bildningsteorier sätter däremot 
studenten i fokus; undervisningens syfte är att fostra och bilda 
studenten.  

Texter och läroböcker kan uppfattas som medier och me-
ningserbjudanden som individen lär sig att förstå och ta ställning 
till (Englund 1997). De erbjuder modeller för hur man kan upp-
fatta samhället och därmed också olika perspektiv på till exempel 
organisationer och institutioner. Formell bildningsteori utgår 
från att upplysning och emancipation är de viktigaste målen i 
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undervisningen. Studenten ska bildas till att kunna tänka kritiskt 
och självständigt, till att uppfatta underliggande normer och 
värderingar som inte alltid uttrycks explicit i texter.  

Då organisationsteoriutbildningen är praktiskt orienterad är 
litteraturen i ämnet ofta inriktad på lösningen av praktiska pro-
blem. Det finns en uppsjö av sådana läromedel inom manage-
ment (t.ex. Stoner 1982) och ledarskap (t.ex. Yukl 2006). I denna 
litteratur problematiseras sällan de värderingar som de behand-
lade teorierna representerar. Mål som lönsamhet och effektivitet 
presenteras som både självklara och neutrala. Men även formell 
bildningsteori har på senare år alltmer kommit i fokus inom 
organisationsteorin, med litteratur som vill tydliggöra vilka vär-
deringar som management representerar liksom i vilken mån 
dess vetenskapliga anspråk verkligen är legitima (t.ex. Thomas 
2003). Vidare har studier med direkt inspiration av kritisk teori, 
som allmänt representerar ett ideal av emancipation och upplys-
ning, bidragit till kritiskt reflektion just av praktik och idéer 
kring management (t.ex. Alvesson & Willmott 1992).  

Vad förmedlar grundlitteratur inom 
organisationsteori? 
Min analys här gäller vilka underliggande bildningsteorier – 
formella eller materiella – som kommer till uttryck i litteratur för 
grundnivå inom organisationsteori. En intressant följdfråga är 
huruvida syftet med undervisningen har förändrats under de 
senaste decennierna.  

För att möjliggöra den här studien av litteratur från olika år-
tionden har ett antal avgränsningar gjorts. En förstudie inleddes 
med underlag från Handelshögskolan i Göteborg, där jag varit 
verksam som student, lärare och forskare under 1980-, 1990- och 
2000-talen. Tre böcker för grundnivå inom organisationsteori 
valdes ut för att representera respektive årtionde. Senare har jag 
diskuterat detta underlag med Staffan Gran, som också varit 
verksam som student, lärare, forskare och i perioder även som 
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studierektor vid Företagsekonomiska institutionen på Handels-
högskolan, och då fått bekräftat att den litteratur jag valt är re-
presentativ för respektive årtionde. Vidare har jag studerat åtta 
kursplaner från Företagsekonomiska institutionen vid Lunds 
universitet från tiden 1968–2008, och jag har också tagit kurs-
planer från 1988–2008 vid Uppsala universitet i beaktande. Där-
till har jag även fört diskussioner med lärare som var verksamma 
vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universi-
tet under 1980- och 90-talen.  

Eftersom grundkursen kan variera vid ett och samma lärosäte 
beroende på vilket program kursen ingår i eller om det är fristå-
ende kurs, har olika grundböcker varit aktuella parallellt under 
de olika årtiondena. I viss utsträckning används också olika 
litteratur vid olika institutioner, men det är ändå tydligt att det 
finns stora likheter i den litteratur som nyttjats. Dessutom präg-
las litteratur som har sitt ursprung i samma årtionde ofta av 
liknande idéer och upplägg.1 Jag har valt att studera den littera-
tur som används vid Företagsekonomiska institutionen vid 
Handelshögskolan i Göteborg: Stoner (1982) från 1980-talet, 
Bolman & Deal (1995) från 90-talet samt Eriksson-Zetterquist, 
Kalling & Styhre (2005)2 från 2000-talet. Dessa böcker har under 
de olika årtiondena varit huvudböcker i grundkursen för organi-
sationsteori, och även om ytterligare litteratur kan ha använts är 
det just dessa böcker som stått i fokus på föreläsningarna och det 
som kursen behandlat. 

                                                                               
1 Jämför till exempel Hatch (2006), Clegg m.fl. (2007) och Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre (2005). Andra exempel är Bolman & Deal 
(1995) och Jacobssen & Thorsvik (1998).  
2 Det kan kommenteras att Hatch (2006) möjligen på en nationell nivå 
utnyttjats i högre grad som kurslitteratur under det senare årtiondet. Våren 
2008 används den bland annat vid A-kursen på Stockholms universitet och 
C-kursen vid Lunds universitet; mellan åren 2004–2007 användes den 
dessutom vid B-kursen vid Södertörns högskola. Jag har emellertid valt att 
hålla mig konsekvent till urvalet vid HGU. 



 
 
K A R I N  W I N R O T H  

 54 

Management 
Med sina 683 sidor är Management (1982) av amerikanen James 
Stoner den till sidomfånget mest omfattande av de undersökta 
böckerna. Just denna upplaga är den andra i ordningen (den 
används eftersom åttiotalet är avsett att speglas) men nyare ver-
sioner av boken har kontinuerligt getts ut (den senaste är den 
sjätte utgåvan som kom 1995, och då med två medförfattare). I 
förordet sägs det uttryckligen att boken handlar om managers 
arbete och att den är avsedd för personer som ser sig själva som 
potentiella managers. Den fungerar dock väl för alla som är 
intresserade av organisationers roll i samhället. Det engelska 
ordet manager avser en ledningsfunktion, ofta på mellanchefs- 
eller arbetsledarnivå. Därför översätts manager i den fortsatta 
texten här som chef. 

Boken består av fem olika delar. I den första delen redogörs 
bland annat för vad management är, varför organisationer be-
hövs, och det diskuteras också huruvida management bör ses 
som en vetenskap, konst eller profession. Genom tillbakablickar 
på de klassiska teoretikerna och genom att se organisationen i en 
extern kontext ges ett större sammanhang till den följande dis-
kussionen. Del två behandlar planering och beslut, ett viktigt 
område inom management. Här presenteras också verktyg för 
att effektivisera och underlätta dessa aktiviteter. Stabilitet och 
förändring för organisationer blir huvudtemat i nästa del, där 
intern koordinering och styrning såväl som extern anpassning 
tas upp. Del fyra behandlar ledarskap i dess olika aspekter. Här 
diskuteras motivation, interpersonell kommunikation, personal-
planering och inte minst ledarskapsteorier. Den sista delen i 
boken tar upp kontroll i olika former. Här finns bland annat ett 
kapitel som diskuterar finansiell kontroll och informationsteknik 
(management information systems). I ett appendix diskuteras 
internationell management.  

Varje kapitel inleds med ett avsnitt om vad läsaren bör kunna 
efter att ha studerat kapitlet. Därefter följer ett avsnitt som på ett 
generellt sätt sätter in läsaren i det aktuella temat. Tydliga defini-
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tioner och modeller (figurer) används genomgående för att illu-
strera vad management är, hur relationerna ser ut mellan organi-
sationsstruktur och management etcetera. Texten är välstruktu-
rerad och lätt att orientera sig i. Forskare och deras teorier pre-
senteras kontinuerligt. I slutet av varje kapitel finns en summary, 
review-frågor där läsaren kan testa sina kunskaper, samt ett case 
med efterföljande frågor. Förutom modeller och bilder som 
förtydligar texten förekommer också humoristiska teckningar 
med anknytning till de frågor som behandlas. 

Boken har ett uttalat pragmatiskt intresse. Den ska ge läsaren 
kunskaper som kan komma till direkt nytta vid det praktiska 
arbetet som chef eller medarbetare i en organisation. Men det 
förs också etiska diskussioner. När det gäller rekrytering och 
befordran framhålls till exempel möjligheten att anställa kvin-
nor, minoriteter, veteraner och handikappade. Detta både för att 
skapa effektivitet och för att tillvarata kompetens. Boken har 
inget explicit mål i att tillhanda en mer akademisk kritisk håll-
ning till ämnet, utan uttalar det pragmatiska idealet att skapa 
funktionella producenter tydligt.  

I boken slås det fast att organisationer är viktiga i vårt sam-
hälle, men också att vi måste lära oss att hantera sådant som 
miljöförstöring, energikriser och överbefolkning. Det påpekas 
också att alla chefer har börjat sina karriär som underordnade 
och inte överordnade. Det framgår emellertid tydligt att det är att 
förbereda personer till att bli goda producenter som är målet med 
boken och några ideal att ge läsaren bildning förekommer inte.  

Nya perspektiv på organisation och ledarskap 
De amerikanska författarna Lee G. Bolman och Terrence E. Deal 
skrev en storsäljare − Nya perspektiv på organisation och ledar-
skap − som första gången kom ut 1995 (här analyseras andra ut-
gåvan från 1997). Boken är avsedd som kurslitteratur för hög-
skolor och universitet. Den sägs också lämpa sig för självstudier. 
Boken är på 456 sidor och indelad i sex delar. Inledningsvis dis-
kuteras organisationer och varför chefer ofta tar felaktiga beslut. 
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Författarna menar att det är ytterst viktigt med ett perspektivse-
ende på verksamheten, för att chefer mer fullständigt ska kunna 
bedöma de handlingsalternativ som står till buds.  

Till att börja med behandlas olika organisationsformer ur ett 
strukturellt perspektiv: hur kan chefer skapa strukturer som 
passar organisationens mål? Ur human resource-perspektivet 
diskuteras förhållandet mellan anställda och organisationen, 
bland annat hur man skapar en engagerad och motiverad perso-
nal. Ur det politiska perspektivet presenteras organisationens 
omgivning som ett politiskt ekosystem som man måste förhålla 
sig till. Här påpekas också att organisationen i sig kan ses som en 
politisk arena där olika intressen möts. Det sista perspektivet 
som presenteras benämns det symboliska perspektivet och be-
handlar vad som betecknas som symboliska element i organisa-
tioner, till exempel myter, metaforer och ritualer. Här framhålls 
att organisationskultur spelar en central roll när det gäller att 
påverka prestationerna inom en verksamhet. Den sista delen, 
”Att utveckla ledarskapet”, är inriktad på vilka konsekvenser de 
olika perspektiven får i chefers vardagliga arbete. 

Målgruppen för boken är chefer och blivande chefer, och tex-
ten är avsedd att fungera som vägledning för hur man kan han-
tera verksamheter. Boken presenterar forskningsresultat och 
erfarenheter som en plattform att stå på för chefer som vill finna 
nya och bättre lösningar; färdiga lösningar tillhandahålls egentli-
gen inte. Bolman och Deal menar att chefer ofta blir trångsynta 
och fastnar i vissa tankebanor, och vill med boken öppna upp för 
idéutbyte mellan privat och offentlig sektor och mellan olika 
branscher. Det tydliga syftet med boken är att skapa effektiva 
och konstruktiva producenter. Den forskning som presenteras 
sätts inte in i sin vetenskapliga kontext. Det gör att det inte är så 
lätt att bedöma de grunder som teorierna är utformade från, hur 
de tagits fram eller hur resultaten ska värderas. Teorierna ger 
inspiration snarare än förmedlar kunskap.  
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Organisation och organisering 
Boken Organisation och organisering utkom i första upplagan 
2005 och är skriven av tre svenska forskare: Ulla Eriksson-
Zetterquist, Thomas Kalling och Alexander Styhre. Författarna 
framhåller att nya vetenskapliga synsätt vuxit fram under de se-
naste decennierna och att ambitionen med boken är att presen-
tera såväl äldre som nyare orienteringar inom organisationsteo-
rin. Särskilt lyfter de fram bidrag som kommit från Skandinavien.  

Den 391 sidor omfattande boken inleds med ett introduk-
tionskapitel och därefter följer femton kapitel indelade i tre de-
lar. Den första delen behandlar vad som kallas organisationsteo-
rins förhistoria. Den historiska tillbakablicken sträcker sig ända 
tillbaka till det babyloniska imperiet och Egypten några årtusen-
den före Kristus och går fram till 1920- och 30-talen. Den andra 
delen behandlar organisationsteorin efter andra världskriget, 
medan den tredje presenterar organisationsteori efter 1980. I det 
sista kapitlet diskuteras organisationsteorin och dess framtid. 
Alla kapitel inleds med en introduktion som bland annat presen-
terar vad kapitlet innehåller. Därefter följer den löpande texten, 
där också speciella kortare teman eller kommentarer finns inlag-
da i särskilda textrutor. Texten avslutas med en sammanfattning 
av vad som tagits upp i kapitlet, samt läsanvisningar för den 
nyfikne läsaren som vill fördjupa sig inom området.  

Boken presenterar organisationsteorins utveckling med tyd-
ligt fokus på forskares insatser. Men det finns också exempel från 
näringslivet och faktarutorna presenterar referenser till männi-
skors vanliga liv, ibland även till skönlitteratur eller välkända 
filmer. Den kronologiska ordningen gör att det är lätt att följa 
strukturen i boken. Den forskning som presenteras beskrivs 
heller inte som entydiga sanningar utan kritik som framförts 
mot olika studier och traditioner finns också med. 

Texten är pedagogisk och lättförståelig och författarna lyckas 
väl med att framhålla olika syften med olika typer av studier utan 
att gå närmare in på områden som ontologi och epistemologi. 
Kapitlen blir nästan som en berättelse som förs framåt och visar 
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hur ny forskning utvecklas ur tidigare olösta frågor. Även om 
boken är förhållandevis teoretisk ger den kunskaper som också 
kan användas i praktiska sammanhang. Inte minst tillhandahålls 
kategorier som gör det lättare att diskutera verksamheter. Likaså 
visas hur forskning får praktiska konsekvenser för företag och 
individer (ett exempel är hur forskning kring och läkemedelsut-
veckling mot kärlkramp ledde fram till potensmedlet Viagra). 

I denna lärobok blir det tydligt att kunskap som förmedlar 
formella bildningsteorier har blivit alltmer uppmärksammad 
inom organisationsteorin. Senare tiders forskning har långt ifrån 
alltid varit orienterad mot att skapa mer effektiva organisationer. 
Snarare brukar makt-, klass- och genusfrågor betonas, genom 
bland annat studier knutna till kritisk teori och olika teorier om 
kön som socialt konstruerat. Postmoderna teorier har inte heller 
någon särskilt tydlig pragmatisk koppling. 

Vilka bildningsteorier återspeglas i litteraturen? 
Inom ett ämne som organisationsteori kommer förmodligen 
litteraturen alltid att bära tydliga spår av materiella bildningsteo-
rier. Utbildningen ska förbereda studenten för verksamhet i 
näringslivet. Det är trots allt detta som teorierna inom organisa-
tionsteori till stor del handlar om. Under de senaste decennierna 
har emellertid en betydande del av forskningen haft en mer tol-
kande karaktär och strävat efter att utveckla områdets intellektu-
ella och ifrågasättande sidor. Denna forskning har ofta velat di-
stansera sig från en tydlig praktisk relevans och i stället satt or-
ganisationer som samhälleliga fenomen i fokus. Detta förmedlas 
tydligt i kurslitteratur från 2000-talet då denna forskning blivit 
mer allmänt etablerad. Här blir dragningen åt formella bildnings-
teorier tydligare. Forskningen behöver inte sträva efter att bidra till 
ett mer effektivt samhälle utan snarare till självständigt tänkande. 

Målgruppen för de analyserade böckerna skiljer sig åt. Medan 
Stoner (1982) riktar sig till potentiella managers, presenteras 
Bolman och Deal (1997) som en bok författad som kurslitteratur. 
I texten framgår emellertid tydligt att målgruppen är verksamma 
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och blivande chefer. Boken av Eriksson-Zetterquist, Kalling och 
Styhre (2005) är avsedd för studenter i organisationsteori. I stäl-
let för att primärt rikta sig till framtida praktiker tillhandahåller 
den i första hand kunskap om organisationsteori. 

Syftet med böckerna skiftar med målgruppen. Stoner vill ge 
läsaren kunskaper som kan vara av direkt nytta i det praktiska 
arbetet som medarbetare i en organisation. Bolman och Deal har 
författat sin bok för att vägleda läsaren hur man bäst kan hantera 
verksamheter. Syftet med Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styh-
res bok är i stället att presentera organisationsteorins utveckling, 
vilket ställer forskningens utveckling i fokus. Skillnader i syftet 
med litteraturen ger naturligtvis konsekvenser för vad som för-
medlas till läsaren. Att presentera hur forskning utvecklas, förs 
vidare och hur kunskap skapas är någonting annat än att infor-
mera om hur praktiska problem kan lösas inom en organisation. 
Man kan därmed säga att i de båda tidigare verken, från åttio- 
och nittiotalen, står den materiella bildningsteorin i centrum. 
Här är praktisk nytta det uttalade målet, att läsaren ska bli en 
bättre chef. Den formella bildningsteorin framträder tydligare i 
boken från 2000-talet. Den vill bidra till studentens självreflek-
tion och förmåga att beakta underliggande normer och värde-
ringar. I samband med presentationen av forskning och teorier 
uppmärksammas också kritik som förts fram mot dem. Läsaren 
förstår att det inte finns några givna sanningar. Reflektion och 
ifrågasättande blir ett självklart inslag.  

Samtidigt är det värt att uppmärksamma att det går att skönja 
en annan typ av diskussion hos Stoner än hos Bolman och Deal 
vad gäller förmedlingen av praktiska frågor. Till skillnad från 
Bolman och Deal diskuterar Stoner även problematiska områden 
som miljöförstöring, energikriser och överbefolkning. Även frå-
gor om jämlikhet och etnicitet diskuteras. Över huvud taget ställs 
perspektiv tydligare mot varandra hos Stoner än hos Bolman och 
Deal. Därigenom framstår den förra också som mer seriös. 

I jämförelse med Stoner är den vetenskapliga redogörelsen 
för olika teorier mindre tydlig hos Bolman och Deal. Bolman och 
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Deal är inte särskilt intresserade av forskningen i sig, utan an-
vänder snarare forskningsresultat för att göra det möjligt för che-
fer att skapa bättre lösningar. Detta gör visserligen boken lättläst, 
men läsaren förstår inte teoriernas bakgrund, starka eller svaga 
sidor. Hos Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre presenteras 
organisationsteorins utveckling som den huvudsakliga historien 
vilket gör att forskningen både fokuseras och sätts in i sitt sam-
hälleliga och vetenskapliga sammanhang. Här är det lätt att följa 
teoriernas och forskningens utveckling.  

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre har en tydlig orien-
tering mot formell bildning, men till viss del finner man detta 
också hos Stoner. Att problematisera kring företagande återfinns 
där som något naturligt, även om boken inte har samma teore-
tiska ambitioner som Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre. 
Boken av Bolman och Deal är mer inriktad på materiell bild-
ningsteori, men präglas framför allt av fragmentering. Det före-
faller som om boken främst ska vara inspirerande och inte i 
första hand är avsedd för att sprida kunskap.  

Att kurslitteratur följer utvecklingen av forskningen inom ett 
område förefaller naturligt och framstår också som giltigt inom 
organisationsteorin. När forskningen får karaktären av att syfta 
till formell bildning följer också kurslitteraturen denna väg, om 
än med viss tidsfördröjning. Värt att beakta är dock att den bok 
från 90-talet som här behandlats (Bolman & Deal) framstår som 
svagare än de båda andra i avseende på såväl materiell som for-
mell bildningsteori. På något sätt kan detta möjligen ha att göra 
med hur den företagsekonomiska utbildningen utvidgades under 
nittiotalet och hur den därmed också eventuellt kom att popula-
riseras.  

Konklusion 
Inom ett ämne som organisationsteori är det helt naturligt att 
materiella bildningsteorier är mest aktuella. Ämnet har en cen-
tral praktisk sida och funktion, och studenter som genomgår 
utbildning i företagsekonomi förväntas ha nytta av detta i sitt 
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kommande arbetsliv. Men studierna bör också leda till det själv-
ständiga och ifrågasättande tänkande som återspeglas i formella 
bildningsteorier. Det gör också delar av den kurslitteratur som 
analyserats i detta kapitel. Framför allt framkommer det i den 
bok som publicerades på 2000-talet. Genom att presentera teori-
er och litteratur som inte har en i första hand problemlösande 
karaktär får läsaren ta del av teorier från flera olika akademiska 
traditioner. Diskussioner om kritisk teori, genus och antropolo-
giska studier samsas med teorier om hur organisationer kan 
struktureras på ett effektivt sätt. Att effektiva företag inte måste 
uppfattas som det givna målet, utan att det finns andra värden 
att beakta framträder på ett naturligt sätt. Att den tolkande och 
mer kritiska organisationsteoretiska forskningen vuxit markant 
under 1990- och 2000-talen kan vara en orsak till att de formella 
bildningsteorierna har en mer framträdande plats i denna bok. 

Inslaget av självreflektion och viss kritik emot företagande 
märks tydligare i den bok som här fått representera 1980-talet än 
den som representerar 1990-talet, men det är ännu tydligare i 
boken från 2000-talet. Kanske är detta en tillfällighet, kanske be-
ror det på de strömningar i tiden som då var aktuella. Under 
varje förhållande borde all akademisk utbildning bland annat 
syfta till att utveckla studenternas självständiga, kritiska tänkan-
de. Naturligtvis bör detta också avspeglas i den litteratur som vi 
låter dem ta del av. 
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