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Hjemmeeksamen ordinær OLA4001 høsten 2019  

 

Du skal besvare enten oppgave A eller oppgave B. Bruk dobbel linjeavstand og 

2,5 cm marger. Maks antall ord inkludert litteraturliste er 3000. Oppgi antall ord 

på første side.   

 

Enten A 

Tillit svekkes av nyliberal styringsideologi og sviktende byråkratier. Diskuter 

disse påstandene og diskuter med utgangspunkt i teorier om byråkrati, ledelse og 

makt i organisasjoner hvordan begrepet tillit kan forstås i organisasjoner. Bruk 

gjerne et case fra arbeidslivet for å illustrere poengene. Bruk pensumlitteraturen. 

 

 

Eller B 

Redegjør for begrepet om «sensemaking» og hvordan dette begrepet kan knyttes 

til organiseringsprosesser. Drøft hvordan sensemaking-begrepet kan hjelpe oss 

til å forstå hvordan endringsprosesser i organisasjoner kan ledes. Gi eksempler. 

Bruk pensumlitteraturen. 

Sensorveiledning  

Generelt 
Vurderingen skal følge følgende generelle karakterbeskrivelser: 

A: Fremragende prestasjon som viser brede og solide kunnskaper om emnet samt evne til kritisk 

reflektert og/eller original anvendelse av disse. 

B: Meget god oversikt over emnet. Demonstrerer også god forståelse for og selvstendig anvendelse 

av kunnskaper innen emnet. 

C: God prestasjon som viser god oversikt over emnets kunnskapsstoff. 

D: Nokså god prestasjon, men viser ujevne kunnskaper eller lite faglig selvstendighet. 

E: Tilstrekkelig prestasjon som innfrir minimumskravene sett i forhold til emnets læringsmål, men 

heller ikke mer. 

F: Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål. 
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Eksamen er en tre dagers hjemmeeksamen, som bør gi mulighet for en veldisponert besvarelse. De 

gode besvarelsene definerer en klar problemstilling selv (A/B). Dekomponerer hva (hvilke begreper) 

som må klargjøres for å kunne besvare problemstillingen som i sin tur danner grunnlaget for 

disposisjonen av oppgaven. Nøkkelen legges slik ut i innledningen. Videre vil de gode besvarelsene 

trekke på og kombinere ulike pensumbidrag på relevante men gjerne også spenstige måter. 

Forståelse vises i definisjoner av begreper men også i anvendelse av begrepene på eksempler. Bruk 

av eksempler for å illustrere anvendelse av teori, er en god metode for å vise fram et selvstendig og 

reflektert forhold til pensumbidragene og problemstillingene. (Det blir for øvrig bedt om å bruke 

eksempler i oppgaven, så dette er uansett et must). En god besvarelse avslutter også ved å 

oppsummere og hvis klart og tydelig hvordan den definerte problemstillingen er besvart.  

En C-oppgave er gjerne mindre ryddig. Mangler dekomponeringen i starten, og er kanskje mer 

utydelig på hvilken problemstilling som besvares i oppgaven (tar oppgaveformuleringen for gitt), men 

også mangel på spissing i besvarelsen (at man trekker inn temaer som er mindre relevante for 

oppgaveformuleringen. En C må trekke inn og kombinere relevante pensumbidrag og kunne 

redegjøre for disse bidragene skikkelig, men trekker mer på utlegninger fra forelesningsPPer og er 

svak på å vise anvendelse.  

D og E er preget utilstrekkelig redegjørelse for pensum og at det mangler sentrale bidrag/ eller at det 
trekkes inn bidrag som ikke er relevant. E tenderer mot feil gjengivelse av pensum.  
 
 

Spesifikt for Enten-oppgaven 

Tillit svekkes av nyliberal styringsideologi og sviktende byråkratier. Diskuter 

disse påstandene og diskuter med utgangspunkt i teorier om byråkrati, ledelse og 

makt i organisasjoner hvordan begrepet tillit kan forstås i organisasjoner. Bruk 

gjerne et case fra arbeidslivet for å illustrere poengene. Bruk pensumlitteraturen. 

Dette er en bred og omfattende oppgave som berører både tillit i organisasjoner samt byråkratiteori 

og nyliberalisme. Tillit er tematisert i flere tekster på pensum, hovedsakelig Julsrud, T.E. (2018). 

Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid.; Høyer, H.C., S. Kasa, & B.S. Tranøy 

(red.) (2016) Kap. 1 og 3 i Tillit, styring, kontroll og Pratt, M.G. Lepisto, D.A. & Dane, E. (2018). The 

Hidden Side of Trust: Supporting and Sustaining Leaps of Faith among Firefighters. I tillegg er det 

relevant å diskutere byråkrati og kritikken av byråkrati og kritikken av kritikken av byråkrati. Her er 

særlig Du Gay, P. (2000). In Praise of Bureaucracy: Weber, organization, ethics relevant men også 

Perrow, C (1986) Why Bureaucracy? In Complex organizations: a critical essay. I tillegg kan Grey 

(2017) og Eriksson- Zetterquist et al. (2014) også trekkes inn. I forelesningene har både eksempler fra 

skoledebatten med konflikten mellom Inga Marthe Torkildsen og Astrid Søgnen samt NAV skandalen 

blitt brukt som eksempler og diskutert. Det er også redegjort for trendene i Norden med 

tillitsdelegationen i Sverige og tillitsreformene samt avbyråkratiseringsreformen (mæld en regel) i 

Danmark samt tillitsreformene i Oslo og Bergen kommune blitt presentert og diskutert. Behovet for 

en nyansert forståelse av tillit samt spenningsforholdet mellom tillit og autoritet og den delikate 

balansen i utøvelse av ledelse bør løftes frem i besvarelsen. Utfordringen er å begrense og spisse 

oppgaven på en god måte slik at teori og litteratur blir brukt aktivt og nyansert. 



3 
 

Spesifikk Eller-oppgaven: 
Redegjør for begrepet om «sensemaking» og hvordan dette begrepet kan knyttes 

til organiseringsprosesser. Drøft hvordan sensemaking-begrepet kan hjelpe oss 

til å forstå hvordan endringsprosesser i organisasjoner kan ledes. Gi eksempler. 

Bruk pensumlitteraturen. 

Begrepet om sensemaking er tematisert i flere tekster på pensum, hovedsakelig Weick et al 2005, og 

Sandberg og Tsoukas, 2015. Hvordan begrepet er knyttet til begrepet om organisering fremgår av 

disse tekstene, er eksplisitt tematisert på forelesningene, men representerer allikevel en liten «nøtt» 

som man bør belønnes positivt (A/B) for å lykkes med. Drøftingsdelen om hvordan 

sensemakingbegrepet kan hjelpe oss til å forstå hvordan endringsprosesser i organisasjoner kan 

ledes er også sentralt i forelesningene, og mer eller mindre tematisert i flere av pensumtekstene, 

som Weick og Quinn; Tsoukas og Chia; Tsoukas, 2009. Men her bør man også belønne selvstendige 

ressonnementer som utleder implikasjoner av sensemaking perspektivet på spørsmålet om ledelse 

av endring.- Det forutsetter imidlertid god forankring til litteraturen om sensemaking på pensum for 

at det ikke skal flyte ut i for mye synsing. 

 


