
Gruppeoppgave uke 6  
Systemteoretisk strategiskole 

PRAKTISK INFORMASJON 

Zoom link: (du trenger å være logget inn som uio bruker) 

https://uio.zoom.us/j/65188344728 Meeting ID: 651 8834 4728 

Logg dere inn 15 min før presentasjonstid. Rommet vil være åpent hele økta, så dere 

står fritt til å bli værende og se de andre gruppene presentere, og også til å komme inn i 

rommet tidligere. 

Merk at alle studenter i INEC1831 må gjennomføre minimum tre slike presentasjoner i 

løpet av semesteret for å kunne stille til eksamen. 

Tilgjengelige time slots for denne uken er tilgjengelige her 

Vi har satt av to dager denne uken til presentasjoner. Onsdag 10.02 kl 12-14 og fredag 

12.02 kl 10-12. Vi vil gjerne at dere først fyller onsdag 3.2 hvis dere ønsker å holde en 
presentasjon. Fredag 12.02 fungerer mer som en «ekstra-dag» hvis det skulle være 

flere som ønsker å presentere enn det er plass til på onsdag. 

 

UKAS CASE: kultur og ledelse i Nordic Choice 
«Det er typisk norsk å være god», er et kjent sitat fra tidligere statsminister Gro Harlem 

Brundtland. «Man må selge de bæra man har» er kjernen i Stordalens jordbærfilosofi. 
Hotellkjedeeier og kjøpmannssønnen fra Porsgrunn er også kjent for å ansette folk som 

er bedre enn han. 
 

- Gjør litt research på egen hånd og list opp det dere vil si er typiske norske verdier 

som ledere i norske virksomheter bør ta høyde for, og reflekter rundt dette. 
- Ville Stordalens lederstil og filosofi ha fungert i Asia eller USA? Om ja, hvorfor? 

Om nei, hvorfor ikke? 

https://uio.zoom.us/j/65188344728
https://form.jotform.com/210355621014340


 
 

 
Kilder som kan være relevante: 

- https://www.strawberry.no/petter-stordalen/ansett-de-som-er-bedre-enn-deg 
- https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/stordalen-drommer-om-en-ny-og-an

nerledes-hotellkjede-1.1577090 
- https://www.naeringsforeningen.no/nyheter/folk-2020-slik-bygger-stordalen-bedrif

tskultur/ " 

- Lene skriver også om nordmenns verdier i boken “Hva er strategi?” 

Gruppeoppgaven for uke 5 er som følger: 

Gå sammen i grupper på 2-3 personer og forbered en presentasjon på 5-10 
minutter som skal holdes på zoom 

Denne oppgaven er kun ment som en erstatning for den fysiske gruppeundervisningen, 
og vil ikke ha noen innvirkning på deres karakter i emnet utover det obligatoriske 
oppmøtet. 
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