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I denne boka gir forfatteren et innblikk i årsakene til organisasjonskulturbegrepets økte popularitet, og
skisserer faktorer som beskriver, forklarer og predikerer menneskers atferd i organisasjoner.
Dessuten gir den en oversikt over de kunnskaper man i dag har om organisasjonskultur. I tillegg gis forslag til
hvordan organisasjonskultur kan kartlegges og beskrives. For forskere og studenter innen faget organisasjon
og ledelse ved høyskoler og universiteter, bedriftsledere og bedriftskonsulenter. Med litteraturog stikkordliste,
samt forfatterregister.
Hvordan defineres organisasjonskultur? Som for så mange andre begreper i samfunnsvitenskapen er det
vanskelig å enes om én enkelt definisjon av kulturbegrepet. Organisasjonskultur og mennesker i
fusjonsprosesser av Heidi Enehaug og Taran Thune AFI-rapport 1/2007 I denne modulen skal vi forklare litt
nærmere hva organisasjonskultur er, hvordan vi kan analysere slike kulturer, og hvordan vi kan påvirke dem.
Organisasjonskultur er felles normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles i en organisasjon når
medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Nettstedet Visjon er en digital komponent til
læreverket Visjon i faget markedsføring og ledelse på videregående skole. Nettstedet består av en lærerside og
en.

Oda-Nettverk er Norges ledende nettverk for kvinner som jobber med IKT. Gjennom tilrettelegging for
erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling. Oppgave. Hva står HMS for? Hvilken lov
regulerer HMS-arbeidet? Hva er et verneombud? Hvem er det som er ansvarlig for HMS-arbeidet i bedriften?
Beskriv også de. Evaluering og utredning i kommunene. Organisasjonsanalyse Agenda Kaupang utfører
analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. CR Group AS er et
rådgivningsselskap med geografisk akse Oslo - Kristiansand. Vi leverer business consulting til ledere og
ledergrupper med særlig fokus på. Visjon er et læreverk i programfaget markedsføring og ledelse for
videregående skole. Visjon 1 for vg2 ble utgitt første gang mai 2011, Visjon 2 for.

