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Kortsvarsoppgave 

OPPGAVE 1  

Gi en kort fremstilling av tre av de fire temaene 

1. Organisasjonshykleri 

Dette temaet relateres til Brunssons bok og pensumbidrag. Minimumskrav er 

en redegjørelse for organisasjonenr som dekloblede systemer, actions 

oriented og political oriented, teknologiske og institusjonelle omgivelser. 

Hovedargumentet er at organisasjonshykleri oppstår som en 

legitimeringsprosess. Besvarelsen bør kunne plassere Brunsson blant ny-

institusjonelle teorier. Den gode besvarelsen klarer å eksemplifisere og vise 

teoriens praktiske konsekvenser . 

  

2. Byråkrati 

Byråkratiet skal redegjøres for slik Weber skisserer. Hovedpensumbidraget er 

Perrow. Den gode besvarelsen tar også med minst 4 hoved invendinger mot 

byråkratiet, og kritikk av hovedinvendingene. 

  

3. Hovedavtalen 

Hovedavtalen må redegjøres for o korte trekk og det må vises betydningen av 

dette for norsk arbeidsliv. Den gode besvarelsen klarer å vise hovedavtalens 

institusjonelle betydning og diskutere institusjonell endring i lys av 

Hovedavtalen. Pensumbidraget som det her siktes til er Engelstad, Falkum, 

Hagen og Hagelund. 

  

4. Divisjonalisert organisasjonsform (M-form) 

Dette er en av Mintzbergs konfigurasjoner og som det må redegjøres for med 

fokus på det koordinerende prinsipp og organisasjoners modenhetsgrad. Den 

gode besvarelsen diskuterer kritiske forhold ved denne org formen og hvorfor 

den vokste frem i store industrier og hva dette muligjorde.   



Langsvarsoppgave 

OPPGAVE 2  

Besvar én av de to følgende oppgavene:  

Enten 2A: 

Parry og Bryman tar utgangspunkt i Stogdills definisjon av ledelse: «Leadership may 

be considered as the process (act) of influencing the activities of an organized group 

in its efforts toward goal setting and goal achievements» (Stogdill 1950:3). Redegjør 

for hvilke elementer som Stogdill her fokuserer på ved ledelse. Hvordan passer 

denne definisjonen med en kontingentsteoretisk organisasjonsforståelse 

(Contingency theory)? Diskuter gjerne med eksempler fra det nye arbeidslivet 

og/eller i møte med ny teknologi. 

Det er mange definisjoner av ledelse og hensikten her er å gi kandidaten mulighet til 

å diskutere dette kritisk med utgangspunkt i Stogdills definisjon. Parry og Bryman 

peker på tre elementer i Stogdills definisjon: «Process of influence», «Group context» 

og «Direction and achivement of goal», som det forventes at kandidaten redegjør for.  

Det vanskelige her er å diskutere denne definisjonene opp mot en 

kontingentsteoretisk organisasjonsforståelse. Her kan det også trekkes på pensum 

fra organisasjonsteorien men samtidig relatere dette til situasjonsavhengig ledelse. 

Kandidaten kan med hell relatere det til Byrkjeflott artikkel om ledelse på norsk og 

vise utviklingen av ulike ledelsesretninger fra verdiledelse, fagledelse til 

nettverksledelse relatert til det nye arbeidslivet. Å relatere dette til arbeidslivets 

endringer i møte med ny teknologi vil være ett A-moment.   

 

Eller 2B: 

Redegjør for forskjeller og likheter mellom kulturell organisasjonsteori (Organizational 

Culture Theory) og ny-institusjonell teori (Neoinstitutional Theory). Drøft hva som 

menes med unikhetsparadokset med utgangspunkt i disse to teoriene. Vis gjerne 

med eksempler fra organisasjonsutvikling.    

Dette er en relativt grei oppgave som ligger tett opp mot pensum og forelesningene. 

Unikhetsparadokset henspiller på hvordan organisasjoner både søker å utvikle en 

egen unik identitet men samtidig blir likere i sin søken etter identitet. Her kan gjerne 

Benchmarking bli diskutert. Vanskelighetsgraden ligger i å fremstille to sentrale 

pensumbidrag på en god måte; Strandgaard-Pedersen & Dobbin og Hatch & Schultz, 

og samtidig illustrere dette med eksempler på organisasjonsutvikling.  



I undervisningen ble det trukket frem overgangen fra cand mag og hovedfag til 

Bachelor og master programmer ved UiO som eksempel. 

 

 

 

 

 

 


