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Sensorveiledning. For SOS2200 

Våren 2015. Ordinær eksamen. 

 

Både kortsvars- og langsvars-oppgaver åpner for mange typer løsninger. Temaene er 

dekket i flere bidrag på pensum, og ut fra forskjellige vinklinger.  

 

I. KORTSVARSOPPGAVER.  

 

Gjør kort rede for 3 av følgende fire begreper (emner). 

  

Byråkrati 

 Kap. 4 i EZ m. fl. og kap. 1 i Grey står sentralt. Grey skriver dessuten om byråkrati 

flere steder i boken. Det åpner for flere innfallsvinkler i besvarelsene. Bruk Greys 

nyttige saksindeks. Mintzberg skiller mellom maskinbyråkrati og fagbyråkrati i sin 

syntetiserende artikkel. Kalleberg (innledningen til AK) gjør bruk av Mintzbergs 

todeling av byråratier og diskuterer bl a den aktuelle bedriften som et maskinbyråkrati. 

EZ glemmer fagbyråkratiet på s. 161-162 (sier de skal nevne fem konfigurasjoner, men 

har bare 4). Ellingsæter (ALE) bruker ikke ordet byråkrati, men diskuterer noen steder 

fenomenet, som i kap. 2 om fordisme og flere steder om standardisering. Det er verd å 

merke seg at Swedberg omtaler Toqueville som kanskje den som først analyserte 

byråkratiet. 

 

Organisasjoners omgivelser 

 Kap. 8 hos EZ sentralt. Temaet drøftes av Mintzberg (bl a om environment blant 

contingency factors). AEL med sine lange tidsperspektiver sier naturligvis mye om 

omgivelser og omgivelsers endring, men uten å bruke dette ordet for å vise til en 

sentral analytisk kategori i organisasjonsteori. Grey beskriver bl a endrede omgivelser 

de siste 20-30 årene med fremvekst av nyliberalisme (turbokapitalismen, kasino-

kapitalisme). Tynell tar opp nyliberal HMR. Endret arbeidsmarked – innvandring – som 

tema hos Rogstad & Solbrække. 

 

Demokratisering av organisasjoner 

 De to bidragene som peker seg ut er Kallebergs artikkel om å demokratisere 

arbeidslivet og NOUen om medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet. Engelstads 

beskrivele av allmøtedemokratisering i Pax er frodig, i likeht med hans beskrivelser og 

analyser av de to forlagenes krevende samspill med sine omgivelser.  

 

Makt 

 Se kapittel 7 i EZ. Naturligvis mye om ”makt” –  men omtalt med forskjellige ord, f 

eks ledelse og hierarki – i resten av pensum, som i Greys kritikk av maktorhold i 

bedrifter og samfunn, i Lysgaards analyse av underordnede arbeidstakere eller i 

Kallebergs analyser av demokratisering som maktendring og radikaldemokratiske 

perspektiver (i artikkel og i innledning til AK).  
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II. LANGSVARSOPPGAVER. 

 

A. Gjør rede for noen av lønnsarbeidets tidsdimensjoner. Drøft hvilke endringer 

overgangen til et postindustrielt samfunn har medført i disse. 

 

Hovedreferansen her er naturligvis ALE. Flere muligheter. Bruk den detaljerte, 

utmerkede indeksen! Også andre bidrag kan man trekke på, som Tynell og NOUen. 

 

 

B. Gjør rede for hvordan Lysgaard forklarer at det utvikles et arbeiderkollektiv og 

hvilke problemer det løser for arbeidstakerne. Drøft spørsmålet om betydningen av 

slike forskansningsordninger i forskjellige typer av bedrifter og offentlige 

virksomheter i dag.   

 

Hovedreferansen for første del er kap. 2, 3, 4 og 5 i Arbeiderkollektivet. Andre del av 

oppgaven åpner for kreativitet og kombineringsevne hos flinke studenter, inklusive det 

å se at oppaven (her som ellers) kan tolkes på flere rimelige måter. I hele pensum 

legges det i varierende grad vekt på belastninger og økte ulikheter, og behov for å 

beskytte seg (som Grey, ALE, Kallebeg 1984,Tynell, Engelstad og NOUen).  


