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Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt.
Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

BOKMÅL
Svar på to av de tre oppgavene.
1. Ledelse

Forklar hva som menes med ledelse, og gjør rede for ulike innfallsvinkler for å studere ledelse. Drøft
deretter forholdet mellom administrasjon og ledelse, og gjør rede for ulike roller som ledere kan
ivareta i organisasjoner. Forklar til sist hva som beskrives i det såkalte ledergitteret.
2. Byråkrati

Forklar hva som menes med et byråkrati, og gjør rede for hva som ifølge teorien kjennetegner et
byråkrati. Gjør deretter rede for Mintzbergs begreper maskinbyråkrati og profesjonsbyråkrati
(profesjonelt byråkrati). Drøft til sist sterke og svake sider ved byråkratisk organisering.
3. Strategi

Forklar hva som menes med en organisasjons strategi og hvordan strategi kan betraktes ut fra ulike
perspektiver. Gjør deretter rede for Michael Porter’s bidrag innenfor strategiforskningen.

NYNORSK
Svar på to av dei tre oppgåvene.
1. Leiinga

Forklar tydinga av omgrepet leiing, og grei ut om ulike innfallsvinklar i studier av leiing. Drøft
deretter tilhøvet mellom administrasjon og leiing, og grei ut om ulike roller leiarar kan ivareta i
organisasjonar. Forklar til sist kva som vert beskrive i det såkalla leiargitteret.
2. Byråkrati

Forklar tydinga av omgrepet byråkrati, og grei ut om kva som ifølgje teorien kjenneteiknar eit
byråkrati. Grei deretter ut om Mintzberg sine omgrep maskinbyråkrati og profesjonsbyråkrati
(profesjonelt byråkrati). Drøft til sist sterke og svake sider ved byråkratisk organisering.
3. Strategi

Forklar kva som vert meint når ein snakker om ein organisasjon sin strategi, og korleis ein kan sjå på
strategi ut frå ulike perspektiv. Grei deretter ut om Michael Porter sitt bidrag innafor
strategiforskninga.
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