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EKSAMEN I  

SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid 
10. mai 2004 

 (4 timer) 
 
 
 
Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. 
 
Sensur på eksamen faller torsdag 3. juni kl. 14.00. Sensuren slås opp på tavlen utenfor Aud. 
7, i 1. etasje i Eilert Sundts hus. Sensuren kan også hentes på Studentweb fra ca kl. 14.30 
samme dag.  
 
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan 
dokumenteres. Vi minner om at kandidater som ønsker begrunnelse må søke om dette til 
instituttet senest 1 uke etter sensur har falt. Frist for å klage på karakteren er tre uker etter 
sensur har falt. 
 
Oppgavesettet består av 3 sider inkludert denne. 
 
Kandidaten skal levere både originalen og kopien av besvarelsen. 
 
 
 
Husk å notere deg kandidatnummeret ditt. 
 
 
 
 
 
 
 

LYKKE TIL! 
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Alle kandidater besvarer oppgave 1. Bruk omtrent tredjeparten av tiden på 
oppgave 1. På oppgave 2 besvares enten 2A, 2B, 2C eller 2D.  
 
OPPGAVE 1: Organisasjon og omgivelser 

 
a) Gjør rede for Mintzbergs grunnmodell av organisasjoner (organisasjonens 

deler). 
b) Gjør rede for de situasjonsfaktorer som påvirker utformingen av en 

organisasjons struktur.  
 
 
OPPGAVE 2: 
 
ENTEN 2A: Utviklingstendenser i norsk arbeidsliv 
 
Gjør rede for sentrale tendenser i relasjonene mellom stat, arbeidsgivere og 
arbeidstakere i Norge siden slutten av 1970-tallet.  
 
 
ELLER 2B: Ledelse 
 

a) Gjør rede for hovedelementer i den norske Kenning-tradisjonen i ledelse.  
b) Drøft tesen om at ”en leder kan som leder lede hva som helst” 
c) Hva slags organisasjonsform(er) er Kenning-tradisjonen best tilpasset?  

 
 
ELLER 2C: Kollegialitet 
 

a) Gjør rede for hva som kan menes med ukollegial opptreden i 
arbeidsorganisasjoner. Bruk eksempler fra en industribedrift og en 
servicebedrift i redegjørelsen.  

b) Har det skjedd endringer i arbeidslivskultur og organisasjonskultur de 
senere årene som påvirker oppfatningene av kollegialitet i norsk 
arbeidsliv? Gi eksempler.  

 
 
ELLER 2D: Beslutningsprosesser 
 
I figuren under (Fra Fivelsdal og Bakka s. 194) er det angitt idealtypiske 
beslutningssituasjoner:  
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Preferanser (målstrukturer) 
 

Innsikt i 
årsaksvirkningsforhold 

(midler) Sikkerhet 
 

Usikkerhet 

Sikkerhet I 
Beregning 
Rasjonell problemløsning 
Programmerte beslutninger 

III 
Politiske prosesser 
(forhandlinger, kompromiss) 
Lindblom-prosesser 

Usikkerhet II 
Ekspertvurdering 
Eksperimenter 
Søke-lære prosesser 

IV 
Inspirasjon 
Lindblom-prosesser 
Eksperimenter 
Søke-lære prosesser 

 
 
Drøft hva som vanligvis kjennetegner beslutningsprosesser i maskinbyråkratier 
og fagbyråkratier (profesjonelle organisasjoner), knyttet til ledelse og operativ 
virksomhet.  
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