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Ingen 
 
Alle oppgavene må besvares, og alle oppgavene teller 
likt 
Ingen 

Eksamensresultat finn du etter sensurfall ved å logge deg inn med brukarnamn 
og passord på StudentWeb (hit.no)  

 

Alle oppgavene må besvares, og alle oppgavene teller 

inn med brukarnamn 



 
 

 
 
 

Oppgave 1 
Gjør rede for begrepet organisasjonskultur.
vekt på å skape sin egen kultur? Kjenner du til bedrifter som har klart dette?
 
Oppgave 2 
Innenfor organisasjonsteorien er det viktig å se forskjellen mellom varer og 
tjenester. Gjør rede for denne forskjellen og vis med eksempler fra en 
organisasjon du kjenner til
 
Oppgave 3 
Gjør rede for ulike typer makt. Hvilke maktbaser finnes ofte i en 
organisasjon? 
 
Oppgave 4 
Gjør rede for Hertzbergs 
resultatbasert lønn som motivasjonsfaktor

 

 

 

Oppgåve 1 

Gjer greie for omgrepet
på å skape sin eigen kultur? Kjenner du til føretak som har klart dette?
 
Oppgåve 2 
Innanfor organisasjonsteorien er det viktig å sjå skilnaden mellom var
tenester. Gjer greie for denne skil
du kjenner til. 
 
Oppgåve 3 
Gjer greie for ulike typar makt. Kva for maktbaser finst ofte i ein 
organisasjon? 
 
Oppgåve 4 
Gjer greie for Hertzbergs motivsjons
resultatbasert løn som motivasjonsfaktor

BOKMÅL:  

NYNORSK: 

or begrepet organisasjonskultur. Hvorfor legger mange bedrifter 
egen kultur? Kjenner du til bedrifter som har klart dette?

Innenfor organisasjonsteorien er det viktig å se forskjellen mellom varer og 
tjenester. Gjør rede for denne forskjellen og vis med eksempler fra en 
organisasjon du kjenner til. 

Gjør rede for ulike typer makt. Hvilke maktbaser finnes ofte i en 

Gjør rede for Hertzbergs motivasjons- og hygienefaktorer. Drøft bruken av 
resultatbasert lønn som motivasjonsfaktor. 

omgrepet organisasjonskultur. Kvifor legg mange føretak vekt 
på å skape sin eigen kultur? Kjenner du til føretak som har klart dette?

Innanfor organisasjonsteorien er det viktig å sjå skilnaden mellom var
eie for denne skilnaden og vis med døme frå ein organisasjon 

reie for ulike typar makt. Kva for maktbaser finst ofte i ein 

reie for Hertzbergs motivsjons- og hygienefaktorer. Drøft nytta av 
om motivasjonsfaktor. 

Hvorfor legger mange bedrifter 
egen kultur? Kjenner du til bedrifter som har klart dette? 

Innenfor organisasjonsteorien er det viktig å se forskjellen mellom varer og 
tjenester. Gjør rede for denne forskjellen og vis med eksempler fra en 

Gjør rede for ulike typer makt. Hvilke maktbaser finnes ofte i en 

og hygienefaktorer. Drøft bruken av 

Kvifor legg mange føretak vekt 
på å skape sin eigen kultur? Kjenner du til føretak som har klart dette? 

Innanfor organisasjonsteorien er det viktig å sjå skilnaden mellom varer og 
med døme frå ein organisasjon 

reie for ulike typar makt. Kva for maktbaser finst ofte i ein 

og hygienefaktorer. Drøft nytta av 


