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Litteraturliste studieår 1   
  
Nedenfor finner du en oversikt over pensumbøkene på det første studieåret av bachelorgraden og 

årsenheten i digital markedsføring og ledelse. Det er kun det obligatoriske pensumet det er 

forventet at studentene skal skaffe seg. Forslagene under støttelitteratur er bøker og artikler 

studenter kan ha nytte av i arbeidet med et emne, men som ikke kreves for å kunne gjennomføre 

emnet.  

  

  

Første semester:  

  

  
ØKAD 1110 Grunnleggende bedriftsøkonomi  

 

•  Sending, Aage (2014). Innføring i bedriftsøkonomi (5. utgave), Fagbokforlaget. 

(Pensum kap. 1-9 og 13-18) ISBN: 9788245016284   

  
  

DML1120 Forbrukeratferd og psykologi  

 

•   Fagerstrøm, A., R. Eg, M. Johannessen, N. Vogt (2022) Forbrukeratferd (2. utg), 

Gyldendal   
 

 

ØKAD1130 Organisasjon og ledelse  

 

• Jacobsen, D.I. og Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. utg.). Bergen: 

Fagbokforlaget. (HOF)   

• Einarsen, S., Martinsen, Ø.L. og Skogstad, A. (red.) (2017). Organisasjon og ledelse.  Kapittel 

8 og 12. (Eget kompendium, se PDF-fil i Qybele)  

  

  

Støttelitteratur:  

  

• Arnulf, J.K. (2020). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget  

• Bang, H. (2020). Organisasjonskultur. 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget  

• Bridgman, T. og Cummings, S. (2021). A very short, fairly interesting and reasonably cheap 

book about management theory. London: Sage Publications. (Gir nye perspektiver på 

teoriene)  

• Einarsen, S., Martinsen, Ø.L. og Skogstad, A. (red.) (2017). Organisasjon og ledelse. Oslo: 

Gyldendal. Kapitlene som ikke er obligatoriske  



  
• Klev, R. og Vie, O. E. (red.) (2014). Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm 

Akademisk. ISBN 978-82-02-39472-1 (Inneholder relativt ferske og interessante caser fra 

norsk næringsliv)  

  

ØKAD1140 Markedsføring  

 

• «Markedsføring – verdibasert forventningsledelse» av Magne Supphellen, Helge 

Thorbjørnsen, Sigurd V. Troye, Fagbokforlaget, 2014  

  

  

Støttelitteratur:  

  

• "Markedsføringsledelse" av Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Gyldendal akademisk, 2016   

  

Andre semester:  

  

DML1210 Innføring i digital markedsføring  

 

 •  «Digital markedsføring og kommunikasjon» (2021) av Nina Furu  

  

DML1220 Merkevareledelse, PR og omdømme  

 

• «Merkevareledelse» (2019) av Bendik M. Samuelsen, Adrian Peretz og Lars E. Olsen, 

Cappelen Damm akademisk  

• «Åpen eller innadvendt – omdømmebygging for organisasjoner» (2019) av Peggy Simcic 

Brønn, Gyldendal 

  

ØKAD1230 Mikroøkonomi  

 

 •  «En kort innføring» (2013) av Robert Hansen  

  

ØKAD1240 Digital Transformation Management  

 

Emnet bruker ikke tekstbok. Pensum består av artikler, som ligger inne i vår 
læringsplattform, Qybele.   



  

Litteraturliste studieår 2   
  
Nedenfor finner du en oversikt over pensumbøkene på det andre studieåret av bachelorgraden i 

digital markedsføring og ledelse. Det er kun det obligatoriske pensumet det er forventet at 

studentene skal skaffe seg. Forslagene under støttelitteratur er bøker og artikler studenter kan ha 

nytte av i arbeidet med et emne, men som ikke kreves for å kunne gjennomføre emnet.  

 

ØKAD2110 Metode og statistikk 

 

• Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne & Christoffersen, Line (2021) Introduksjon til 

Samfunnsvitenskapelig metode (6.utgave), Oslo: Abstrakt forlag 

• Simen Sørbøe Solbakken (2019) Statistikk for nybegynnere (1. utgave), Fagbokforlaget. 

 

DML2120 Organisasjonspsykologi og HR  

 

• «Praktisk organisasjonspsykologi» av Saksvik-Lehouillier, I. og Vaag, J.R. (2020), Gyldendal 

• «Organisasjon og ledelse» av Einarsen, S., Martinsen, Ø.L. og Skogstad, A. (red.) (2017), 

Gyldendal.  

• Kompendium som inneholder følgende kapitler:  

o Bang, H. (2020). Organisasjonskultur, 5. utgave. Universitetsforlaget. (Kapitlene 10 

og 11 og appendiks med forslag til intervjuguide). 

o Skorstad, E. (2015). Rett person på rett plass, 2. utg. Gyldendal. (Kapitlene 1 og 2). 

o Sagberg, I. (2017). Ny jobb: Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen. 

Universitetsforlaget. (Kapittel 5). 

 

 

DML2130 Interaksjonsdesign 

 

• «Introduksjon til interaksjonsdesign» av Tone Nordbø (2017), Universitetsforlaget 

 

 

DML2230 Prosjektledelse (Går egentlig 4. semester, men er klart til høsten 2022) 

 

• Kompendium DML2230 (lastes ned fra Qybele) 

 

I tillegg er følgende pensum (alt kan lastes ned fra Qybele): 

• Dingsøyr, T., Bjørnson, F. O., og Sporsem, T. (2021). Organisering av digitaliseringsprosjekter. 

Concept arbeidsrapport 2021-1. 



  

• Lindheim, C. (2020). Innovasjon i isolasjon? (Ph.d.-avhandling) Side 25-35. 

• Osmundsen, K., Iden, J. & Bygstad, B. (2018). Hva er digitalisering, digital innovasjon og 

digital transformasjon? Paper presented at NOKOBIT 2018, Svalbard, 18-20 Sept. NOKOBIT, 

vol. 26, no. 1, Bibsys Open Journal Systems, ISSN 1894-7719. 

• Skogstad, A. (2017). I Einarsen, Martinsen, og Skogstad (red.) Organisasjon og ledelse. Oslo: 

Gyldendal. Kap. 12.  

 

 

Pensum for fjerde semester er klart innen 15. november 2022.  

 

 

Litteraturliste studieår 3  
  
Nedenfor finner du en oversikt over pensumbøkene på det tredje studieåret av  

bachelorgraden i digital markedsføring og ledelse. Det er kun det obligatoriske pensumet det er 

forventet at studentene skal skaffe seg. Forslagene under støttelitteratur er bøker og artikler 

studenter kan ha nytte av i arbeidet med et emne, men som ikke kreves for å kunne gjennomføre 

emnet.  

  

Pensum for andre studieår er klart innen 15. juni 2023  

  

  


