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Hej,
och välkomna till veckans tema som handlar om organisationsteori och lärande i organisationer.

Jag tänkte att vi börjar med lite kommentarer kring presentationen om organisationsteori.

Till att börja med kan man ställa frågan: Varför är det intressant och relevant att ta upp olika typer av organisationsteoretiska perspektiv? En utgångspunkt är såklart att sådana här alternativa perspektiv kan möjliggöra en utveckling. Man kan göra en kritisk analys av hur man ser på sin organisation och hur man agerar. Kanske kunna få en distanserad syn på hur man arbetar själv. Det kan vara ett sätt eller en orsak till att det kan vara viktigt att ha ett organisationsteoretiska perspektiv.

Det har bedrivits en hel del forskning i organisationslära.
Jag tänker att vi ska titta på varför det finns organisationer, sedan titta lite på klassisk organisationsteori, och sedan på nyare teorier. Mycket kommer från en bok av Bolman och Deal, tycker ni att det här är väldigt spännande så rekommenderar jag er att låna eller köpa den här boken.

Frågan är då, varför organiserar man sig? Ett synsätt är att genom att organisera sig så skapar man ett typ av system, där man genom samordningen får möjlighet att ta tillvara på de resurser som man har, och får möjlighet att lösa utmaningar man står inför. 
En annan tolkning är att man går samman för att man har en gemensam världsbild, värderingar, ett kulturellt perspektiv. 
Exempel på organisationer det kan vara sådant som myndigheter, företag eller föreningar, då talar vi om formella organisationer. Det finns något som reglerar gränsen mellan den här organisationen och omvärlden. Sedan kan vi också ha mer informella organisationer, kanske nätverk. Där kan man ingå som en del av sammanhanget, utan att man formellt sett är medlem.

Det som vi har sett, de processer man har kunnat se under efterkrigstiden när det gäller tankarna och praktiken i det här med organisering, det är kanske framförallt att mycket av de normer som man har haft tidigare, har varit byggda på militära organisationer, ett militärt sätt att organisera sig. Och mycket av terminologin har också varit kopplad till det militära, men detta har blivit nedtonat med tiden. Det här med ledarskap, organisation, management, byggde tidigare mycket på egna erfarenheter. Företagsledare, politiker eller så berättar om sina erfarenheter och tankar och sedan har man det som en typ av tumregler. Idag finns mycket mer forskning som utgångspunkt. 
En annan process man ser det är att de stora organisationerna har blivit alltmer begränsade. Man försöker istället ha mindre organisation, genom att delegera ansvar, outsourcing, avknoppning. Och kanske lägga upp nätverkssamarbete istället. Man vill inte längre ha de här stora organisationerna, som man upplever som otympliga och opraktiska. 
Det finns också en diskussion kring relationen mellan individ och organisation. Vad det betyder att vara i en organisation. Hur man ser på sin roll i relation till organisationen, vilket ansvar man har. Tidigare har man ofta sett individen som underordnad organisationen, inte minst om man ser till den industriella utvecklingen. Idag så ser man individens perspektiv mycket starkare, etiska perspektiva lyfts fram tydligare. Lojalitet är ett sådant begrepp som är väldigt omdiskuterat. 
Teknologiutvecklingen har också påverkat organisationer mycket. Både hur de fungerar praktiskt, hur man lokaliserar sig, men också hur man arbetar och kulturen inom en organisation. Där man tidigare kanske var tvungen att finnas i en omgivning i relation till varandra kan man nu distribuera oss, jag kan exempelvis jobba hemifrån. Därmed har också relationen arbete/fritid kommit att förändras.

Vi tar fyra stycken herrar inom klassisk organisationsteori som har haft stor betydelse. De diskuteras även idag som idealtyper.
Först har vi Fredrick Taylor, mannen bakom scientific management, taylorismen. Hans utgångspunkt är ett mycket rationellt sett att se på människan, som beståndsdelar i en större maskin. Utgångspunkten är att företagsledaren är en rationell beslutsfattare. Och han menade att det här var ett vetenskapligt sätt att förhålla sig. Kombinationen mellan detta och ett nytt sätt att se på konsumtion blev tidigt 1900-tal det vi kallar fordismen.

Max Weber, en mycket kän sociolog tidigt 1900-tal. Han tänkte en del kring byråkratin och menade att effektivitet uppnås genom att man bygger på formella regler och kommunikationskanaler. Han satte en stor tonvikt vid makt och auktoritet. 

En som kom att utveckla Weber var Fayol i Frankrike, en tidigare gruvdirektör. Han tittade inte bara på byråkratin utan utvecklade en administrativ skola. Han menade att de formella beslutsvägarna är viktiga, men är kanske mest känd för att han talade om ett kontrollspann. Man ska inte ha mer än 6-8 personer i en arbetsgrupp, för då blir det ohanterbart. För enklare aktiviteter max 30 personer, kan vara intressant om vi tänker kring en skolklass exempelvis.

Mayo, brukar beskrivas som huvudfigur inom human relations-skolan. Human relations handlar ju om att relationerna på en arbetsplats eller i en organisation bygger på en social interaktion. Det är ett annat perspektiv, effektiviteten står inte i centrum utan den sociala interaktionen. 
Hawthorne-studien är välkänd och handlar om att man försökte studera hur människor agerade i ett sammanhang när de forskades på. Ett intressant resultat vara att man försökte se hur exempelvis det fungerade när man släckte och tände ljuset, hur det påverkade arbetarnas effektivitet. Men det visade det sig att det påverkade inte alls, däremot påverkade intresset från cheferna arbetarnas motivation, och därmed deras effektivitet.
Något som också kommit fram är just att arbetsgruppens värderingar har varit betydligt viktigare för produktiviteten än ekonomiska incitament. Man tydliggör gärna att vid sidan om den formella organisationen så existerar den informella organisationen, i varje organiserat sammanhang.

Vi kan också ta några exempel på nyare organisationsteorier eller skolor.
Beslutsskolan sätter fokus på hur beslut fattas och är kritiska mot föreställningen om rationellt beslutsfattande. Man menar att det finns en begränsad rationalitet och att de lösningar som väljs kanske inte är så nya eller de bästa, utan de lösningar som man tidigare har använt ofta återkommer. 
Den här skolan är framförallt känd för "garbage can"-modellen, soptunnemodellen. I en soptunna finns ett antal problem, möjligheter, lösningar, och ibland möts de och så blir det på det sättet. Dvs, det är inte de bästa lösningar som plockas fram, utan mer slumpvis de modeller, tankesätt som råkade vara aktuella vid tillfället.

Något annat som dykt upp är Contingency theory. Här menar man att omständigheterna påverkar en organisation, och att den struktur som en organisation har beror på den omgivande situationen. Har man en stabil omgivning, så får man en byråkratisk och mekanistisk organisation. Dvs, organisationen behöver inte vara så duktig på att förändras i relation till omgivning, utan arbetar vidare utifrån sina syften. 
Har man däremot en turbulent omgivning så får man ofta en platt mer organisk struktur eftersom man tvingas anpassa sig till förändring. Och vad är det då för poäng med en sådan här teori? Jo, den kan förklara skillnader mellan organisationer inom samma fält, exempelvis idrottsorganisationer inom samma idrott eller liknande.

På senare år har också kulturteori fått en stor betydelse. Här menar man att i varje socialt sammanhang skapas det en kultur. Och att varje organisation har en sådan här särskild kultur som skapas och upprätthålls av alla i organisationen. Kulturen yttrar sig olika former, attityder, språkbruk, traditioner, en gemensam historia om vem man är och varför organisationen har ett berättigande. Och inom kulturteorin så menar man att den styrka och utbredning som organisationskulturen har är avgörande för hur framgångsrik, effektiv en organisation är. Det skapas en gruppkänsla som gör att de olika deltagarna vill bidra till organisationens framgång. 

Kunskapssamhället talas det mycket om, och även om kunskapsorganisationen. Här handlar det mycket om en typ av samhällsanalys, där man menar att kunskap och tjänster blir en allt viktigare del. Och eftersom tjänster konsumeras samtidigt som de produceras ställer det höga krav på personalen. Personalens kunskap är den viktigaste resursen som organisationen har. Och då måste ledningen försöka få personalen att stanna i organisationen.
En annan egenskap är att de personliga nätverken som finns utanför organisationen är lika vitkiga som vänskap och relationer inom organisationen. Och även att organisationens gränser blir allt otydligare, vilka ingår och inte?
Just i den här typen av kunskapsorganisationen eller tjänstesektorn så blir det allt vanligare med organisationer som har mer av en icke-formell, eller nätverkskaraktär. 

Avslutningsvis ett par andra teorier, skolor som har fått allt större betydelse. Projektteori och organisering och entreprenörskap. Men de tänkte jag inte ta upp nu, eftersom vi redan har pratat en hel del om dem.

