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Kort om OLA

• Fra Industriseminaret (Thorsrud 1960 og 
samarbeidsforsøkene) til Prosjektforum
(Gjestland 1984) til Master i organisasjon, 
ledelse og arbeid - OLA (Sørhaug 2011)

• Bygge bro mellom teori og praksis 

– Forholdet mellom det nitidige vitenskapelige og 
det praktisk relevante – (Kieser & Leiner, 2009).



Prosjektforum
• Krevende undervisningsform - 20 stp -

mappeevaluering

• 6 prosjekter fra arbeidslivet: Utfordring 
utenfra som studentene sammen skal besvare



Oppdrags-giver Prosjektbeskrivelse Type prosjekt

DNV GL
DNV ønsker å utvikle seg innen digital HR, og ønsker et prosjekt som ser på best-praksis hos 

sammenlignbare selskaper. En identifisering av automatiserbare prosesser og rutiner innen HR er 

ønskelig.

Digitalisering av 

HR

Multikonsult

LINK Arkitektur

Prosjektet dreier seg konkret om å utvikle medarbeiderløfter (EVP: Employee Value Propositions) 

for LINK Arkitektur. Et større analysearbeid av bedriften og arbeidstakerne vil være et startpunkt for 

prosjektet. Det er også ønske om at prosjektgruppa bidrar med å forankre løftene i staben 

«Employee

branding»

Nasjonalforening 

for Folkehelse

Nasjonalforeningen for folkehelsen hadde TV-aksjonen i 2013, En vakker dag har vi glemt demens.

Prosjektet skal se på måloppnåelse og effekter av prosjektet og inngå i rapportering til NRK. 

Samtidig ønsker NFF å videreføre prosjektet, og ønsker blant annet å få betydningen av lokale 

ildsjeler belyst.

Samhandling og 

Brukerperspektiv

Oslo Univ.-

sykehus (OUS)

Prosjektet skal vurdere hvilke føringer ny «tung teknologi» og digitalisering har på handlefriheten til 

å bruke organisering som et virkemiddel (utformingen av organisasjonen, variasjonsbredden i 

alternative organisasjonsmodeller mm.) og vurdere hvilke effekter dette har på utformingen av 

omorganiseringprosessene i en stor og kompleks organisasjon.

HR og IT 

IT-systemer og 

organisasjons-

utvikling

Statnett
Prosjektet skal beskrive og teoretisere organisasjonsstrukturen i North Sea Link, et prosjekt Statnett 

utvikler sammen med en britisk partner. Statnett prøver ut en unik prosjektorganisering med delt 

ledelse. Sentralt står samarbeidskulturen NSL bygger på. Rapporten må skrives på engelsk.

Prosjekt-

organisering og 

kulturbygging

Stovner bydel

Prosjektet skal kartlegge muligheter og begrensninger som den økte digitaliseringen innebærer 

(satt at ti millioner hvert år i fire år til digitaliseringsarbeidet). Prosjektet skal særlig se på tidlig 

innsats mot barn og unge – hvordan bydelen kan øke kunnskapen om behov og tiltak hos flere 

medarbeidere, foresatte og øvrig nettverk i digitaliseringsarbeidet for å hindre skjevutvikling.

Digitalisering og 

brukerperspektiv



Oppdragsgiver
Type opp-
dragsgiver

Prosjektbeskrivelse Type prosjekt
Prosjekt-
veileder

Dep. 
sikkerhet og 
service (DSS)

Bedr.helsetj. / 
Sentral-
forvaltning

Etter terroranslaget 22. juli 2011, ser DSS behov for bedre organisering av 
psykososial bistand i forbindelse med større kriser og katastrofer. Formålet 
med prosjektet er å gjøre samarbeidet mellom departementenes lederlinje
og BHT bedre i stand til psykososial bistand.

Beredskap 
og 

samhandling

Eric Breit 
(AFI)

Finans Norge
Finans/ 
Interesse-
organisasjon

Finans Norge skal foreta en undersøkelse om studenters interesse for 
finansnæringen i Norge og om studentene anser næringen for å være en 
attraktiv arbeidsplass. Det er per i dag ingen helhetlig strategi for bransjen. 
Finans Norge ønsker bl.a. innspill på hva en slik strategi bør inneholde. 

Rekrutering 
og 

omdømme

Elisabeth
Hovdhaugen
(NIFU)

Lånekassen
Finans/ Fag 
forvaltning

Lånekassen går over til nytt saksbehandlingssystem (Office 365). Dette vil 
innebære en mer transparent og interaktiv måte å jobbe på. Hvordan 
passer dette inn med dagens saksbehandlingskultur. Hvordan skaper ny 
teknologi nye rammer for arbeidshverdagen?

IT og org.-
kultur

Gjermund 
Lanestedt
(Agenda 
Kaupang)

NRK Media
Dagens organisasjonsstruktur er mindre linjeorganisering og mer nettverk. 
Hvordan bidra til gode prosesser for utarbeidelse og oppfølging av tiltak, 
samtidig som medarbeiderundersøkelsen tar opp i seg det å jobbe på tvers?

MU og 
nettverks-

ledelse

Jan Ketil 
Arnulf (BI) 

Oslo Univ.-
sykehus 

Spesialist-
helsetjeneste

OUS har iverksatt flere tiltak for å bedre ytringsbetingelsene for varsling og 
avvik. Rapport fra FAFO inngår i dette arbeidet. Arbeidsmiljøutvalgene vil 
utarbeide handlingsplaner for å bedre ytringsbetingelsene. Er disse 
handlingsplanene egnet? Hvilke andre områder er relevante å vurdere i 
denne sammenhengen? 

Ytringskultur
Anne Mette 
Ødegård 
(FAFO)

Virke
Tekstil/ 
Arbeids-
giverforening

The Textile Interchange Project (The TIP) omfatter kunnskap blant ungdom 
om samfunnsansvar, etisk handel og bærekraft i tekstilindustrien og 
arbeidslivet generelt. Prosjektforum skal evaluere The TIP. Hva er 
resultatene og har de nådd målsettingene?

Etikk og 
Omdømme

Anders 
Underthun 
(AFI)



Hvorfor tverrfaglig?

• Organisasjon, ledelse og arbeid som fagretning bygger 
på psykologi, pedagogikk, rettsvitenskap, 
statsvitenskap, sosiologi, filosofi, antropologi, økonomi, 
språk og kommunikasjon

• Flerfaglig - fremtidens studieprogram er organisert 
rundt studenten istedenfor rundt instituttet
– NatMat og Medisin har fått flere samfunnsvitenskapelige 

mastere innen ledelse, innovasjon, organisasjon, øk.  

• Større rom for fleksibilitet og personlige valg



Rekrutering

• Populært masterprogrammet på HUMSAM [1]

med over 700 søkere til 35 plasser 

• Rekrutterer fra mange fakulteter og 
institusjoner – ulik krav til metode, ulike 
karakterskalaer. 

1] HUMSAM er humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder, som inkluderer 
jus/rettsvitenskap og utdanningsvitenskap. Kilde: Rektors blogg: Innspill til revisjon av 
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning



Studieløp

4. 
semester

OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid

3. 
semester

OLA4060 - Prosessforståelser 
og anvendte perspektiver

Valgemne fra liste 
eller Metodeemne

Valgemne fra liste eller 
Metodeemne

2. 
semester

SVPRO4000 - Prosjektforum - lederskap og 
organisering

Valgemne fra liste eller 
Metodeemne

1. 
semester

OLA4000 - Organisering 
og ledelse i det nye 

arbeidslivet

OLA4020 - Metodologi, 
verdier og dømmekraft

Valgemne fra liste eller 
Metodeemne

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4090/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4060/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/SVPRO4000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4000/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/OLA4020/index.html


Spesialiseringsløp (valgfag)

• Profesjonsteori, teknologi og 
kunnskapsledelse

• Arbeidsliv og rekruttering

• Organisasjonsutvikling og institusjonelt arbeid 

• Kommunikasjon, retorikk og omdømme 

• Metodekunnskap (minimum 10 stp)



Tverrfaglig og flerfaglig studieløp 
– en gjøkunge eller melkeku?

• Avhengig av at andre institutter tar imot 
«våre» studenter – (TIK har ingen valgfag)

• Studentutveksling bidrar til mer effektiv 
studiepoengproduksjon – forer andre 
spesialiseringsemner med studenter

• God gjennomføring, men tyngre obligatoriske 
emner



Samarbeid med instituttet –
kampen for tilværelsen

• Behov for transparens og hensiktsmessige 
produksjonstall

• Behov for å vurdere dimensjonering av 
studieprogrammene samlet

• Behov for dedikert undervisningsressurser

• Er vi egentlig så forskjellig?



Samarbeid med andre fakulteter 
og institutter

• Overgang til mer vekt på gjennomstrømning 
fører til høyere prioritet av «egne» studenter

– Fleksibilitet eller behov for formalisering? 

• Store konsekvenser av omlegging uten 
innflytelse eller informasjonsplikt



Undervisning

Studenter med ulik bakgrunn som aktive 
medlærere. Kunnskap gjennom kritisk refleksjon. 

• Progresjon – introduksjonsforelesninger

• Metode som valgfag

• Bruk av online ressurser, refleksjonsnotater, 
mentorbasert og mer personlig undervisning 
(Flipped classroom ) MEN obligatoriske samlinger 

• Bingo-seminarer, akademisk Skavland



Masteroppgaven

30 sp (60 sider)  istedenfor 60sp (100sider). Ønske om 
mindre vekt på empiri-innsamling og mer knyttet opp 
mot prosjektforum. 

• Større veiledningsutfordring

• Andre forventninger fra sensor: Vanskelig kalibrering 
mot sosiologi, mer «aktualisert» problemstilling, mer 
refleksjon og vurdering, mindre empirisk innsamling 
og tradisjonell analyse. 



Bedriftsbesøk




