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Ingen hjelpemidler er tillatt ved denne eksamen. Eksamen omfatter 7

oppgaver.

Del A: Multiple Choice (maks. 30 poeng)

Det skal bare velges ett svar for hver oppgave i Del A. Skriv

oppgavenummer og bokstav til riktig svar på eksamensark.

Du får 6 poeng for hvert riktig svar. Du får 0 poeng for feil svar (ikke

minuspoeng).

Oppgave 1: Organisasjonsstruktur (maks. 6 poeng)

Hvilket av de følgende kjennetegn er karakteristisk for det profesjonelle byråkratiet, ifølge

Mintzberg?

Det profesjonelle byråkratiet har ikke noen teknostruktur.

Det profesjonelle byråkratiet har ikke noen støttestruktur.

De ansatte i det profesjonelle byråkratiets operative kjerne har mye beslutningsmyndighet

og handlefrihet i det daglige arbeidet.

Det profesjonelle byråkratiet er særlig godt egnet til masseproduksjon av forholdsvis enkle

produkter.
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Del A: Multiple Choice (forts.)

Oppgave 2: Organisasjonskultur (maks. 6 poeng)

Hvilken av de følgende påstander er sann?

Kulturelle artefakter er de uttrykk for kultur som kan observeres.

Begrepet «sosialisering» beskriver effekten at organisasjonens kultur sprer seg til

organisasjonens omgivelser.

Begrepet «subkultur» beskriver en kultur i organisasjonen som er i opposisjon til den

rådende organisasjonskulturen.

En sterk organisasjonskultur virker ofte positivt inn på en organisasjons evne til å lære,

ettersom den gjør organisasjonsmedlemmene mer mottagelige for avvikende informasjon.

Oppgave 3: Motivasjon og ytelse (HRM) (maks. 6 poeng)

Hvilken av de følgende påstander er sann?

Human Resource Management (HRM) skal bidra til at organisasjonen tilegner seg den riktige

kompetansen, at organisasjonen motiverer de ansatte til å yte optimalt, og at organisasjonen

legger til rette for at de ansatte har mulighet til å bidra til å nå organisasjonens mål.

Ansattes ytre motivasjon og belønning vil som regel ivaretas gjennom jobbutforming, mens

ansattes indre motivasjon og belønning som regel vil ivaretas gjennom lønns- og

karrieresystemer.

I Herzbergs modell om motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer bidrar lønn og status til

ansattes trivsel og tilfredshet.

I Herzbergs modell om motivasjonsfaktorer og hygienefaktorer bidrar hygienefaktorer til

ansattes trivsel og tilfredshet.
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Del A: Multiple Choice (forts.)

Oppgave 4: Beshaningsprosesseri organisasjoner (maks. 6 poeng)

Hvilken av de følgende påstander er sann?

Normative beslutningsmodeller er konstruert for å beskrive og predikere hvordan folk tenker

og handler når de fatter beslutninger.

Ideen om mennesket som begrenset rasjonell beslutningstaker innebærer at mennesket har

informasjon om noen alternative løsninger og velger det alternativet som gir best resultat i

forhold til mål.

Preskriptive beslutningsmodeller er konstruert for å beskrive og predikere hvordan folk

tenker og handler når de fatter beslutninger.

Beslutningsmodellen om «kommunikativ rasjonalitet» fokuserer på det å utvikle

intersubjektivitet i organisasjonen.

Oppgave 5: Læring i organisasjoner (maks. 6 poeng)

Hvilken av de følgende påstander er ikke sann?

Begrepet internalisering kan brukes for å beskrive en prosess hvor eksplisitt kunnskap blir til

taus kunnskap.

Innen kognitiv læringsteori mener man at mennesker kan lære gjennom å utvikle nye

kognitive skjemaer, gjennom å utvide eksisterende kognitive skjemaer, og gjennom å erstatte

gamle kognitive skjemaer med nye kognitive skjemaer.

Innen sosial læringsteori mener man at mennesker kan lære ved å sette seg inn i hva andre

har gjort og erfart, og relatere disse erfaringene til egen situasjon.

Begrepet suksessfellen brukes for å beskrive ideen at en organisasjon som har vært

fremgangsrik tidligere, har en større sjanse til å være fremgangsrik igjen (sti-avhengighet).
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Del B: Redegjørende og diskusjonsorienterte spørsmål (maks. 60 poeng)

Oppgave 6: Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner (maks. 30 poeng)

Forklar Michael Porters rammeverk for å utvikle strategier. Forklar deretter det

ressursbaserte perspektivet på strategi. (maks. 20 poeng)

Kan en organisasjon gjøre bruk av begge perspektiver samtidig når den tar strategiske valg?

Hvis ja, hvordan? Drøft. (maks. 10 poeng)

Oppgave 7: Makt og konflikt i organisasjoner (maks. 30 poeng)

Gi en definisjon på og forklar karakteristiske trekk ved bruk av makt. (maks. 10 poeng)

Nevn og forklar to typer av makt som er aktuelle i situasjoner der det forekommer skjult

maktbruk i organisasjoner. Hvordan kan organisasjonsmedlemmer gjøre motstand mot slik

maktbruk? Drøft. (maks. 20 poeng)
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