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De viktigste rådene for videre bruk av ARK er større vektlegging av tiltakenes utforming og 
oppfølging, samt tydeligere prioritering og oppmerksomhet fra toppledelsen. 
 
Ansvaret for gjennomføring av ARK ved UiO er overført fra HMS-stab til Personalstøtte fra 2015.  
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Arbeids- og klimaundersøkelser (ARK) – 
erfaringsrapport mai 2015 

1. Innledning 

Denne rapportens hensikt er å beskrive status i gjennomføringen av ARK ved UiO, og oppsummere 
viktige erfaringer og råd til det videre arbeidet.  

Ansvaret for gjennomføring av ARK ved UiO er fra 1.1.2015 overført fra HMS-stab til Personalstøtte. 
Årsaken er todelt – ARK-gjennomføring krever operativ kapasitet innen fagområdet psykososialt og 
organisatorisk arbeidsmiljø, og oppfølgingen av ARK er et viktig ledd i leder- og 
organisasjonsutviklingen framover ved UiO.  

Rapporten er skrevet av prosjekteier fram til 31.12.14 (Anita Sandberg), og er i hovedsak basert på 
samtaler og seminarer gjennomført i samarbeid med prosjektleder fra 1.1.2015 (Lene Renneflott). 

2. Kort om ARK 

Hva er ARK? 

ARK – Arbeids- og Klimaundersøkelse – er et helhetlig opplegg for gjennomføring av arbeidsmiljø- og 
klimaundersøkelser. ARK er utviklet av og for UH-sektoren.  

De fire største universitetene har siden 2011 utviklet ARK i et tett samarbeid mellom praktikere og 
vitenskapelige. Høgskolene er invitert med i bruk og videreutvikling fra 2013. 

Universitets- og Høgskolerådet (UHR) har brukt ca 1,5 mill av SAK-midler til erfaringssamlinger og til 
deler av det utviklingsarbeidet som vitenskapelige ressurser har bidratt med. 

ARK består av flere deler; et spørreinstrument (KIWEST), oppfølgingsmøte med tolkning av 
svarrapporter og formulering av tiltak, samt standardiserte «faktaARK». FaktaARKene brukes ved 
oppstart og avslutning av ARK-gjennomføring på en enhet, og har flere funksjoner – bl.a. underlag for 
planlegging og langsiktig oppfølging lokalt.  

ARK bygger på anerkjent teori - jobbkrav-ressurs modellen (JD-R). Spørreinstrumentet er 
forskningsbasert. 

Hvorfor bruke ARK? 

Den viktigste begrunnelsen for å utvikle og ta i bruk ARK, er å stimulere til lokal arbeidsmiljøutvikling 
og gi legitimitet til å gjennomføre tiltak. Medarbeiderne i de lokale enhetene tolker egen vurdering 
av arbeidsmiljø opp mot enhetens svarmønster i ARK-rapporten. Gjennom diskusjon, refleksjon og 
utforming av tiltak involveres og ansvarliggjøres medarbeiderne i å bidra til et arbeidsmiljø som både 
fremmer helse og gjør at medarbeiderne presterer faglig på sitt beste. 

Det er kompetansekrevende å gjennomføre ARK-prosesser, og kritisk viktig å holde fast ved et 
langsiktig perspektiv der tilliten til verktøyet – og enhetens evne til å påvirke eget arbeidsmiljø – skal 

1 
 

O-sak 5 - side 2 av 41



vokse. Ved å samle og utdanne ressurspersoner på tvers i UH-sektoren innen ARK-rammen, styrker vi 
muligheten for å oppnå de langsiktige effektene av satsing på arbeidsmiljøutvikling. 

Utviklingen av ARK skjer kontinuerlig, og er et tverrfaglig samarbeid der vitenskapelig ressurser 
jobber tett med praktikere.  

Det er etablert en database for oppbevaring av data fra gjennomførte undersøkelser. Databasen er 
tilgjengelig for forskning, og muliggjør sammenligninger internt over tid og på tvers i sektoren. Det er 
strenge krav til utlevering av data til forskning – spesielt anonymitet på person-, gruppe- og 
enhetsnivå. 

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at virksomheten skal kartlegge arbeidsmiljø, men ikke hvilken 
metode virksomhetene skal bruke. Spørresinstrumentet i ARK – sammen med FaktaARKene – dekker 
i hovedsak de områdene virksomhetene er pålagt å kartlegge. 

Hvordan bruke ARK? 

Daglig drift av ARK er lagt til NTNU, Senter for helsefremmende forskning ved Institutt for sosialt 
arbeid og helsevitenskap. Ressurser herfra stilles til rådighet (til kostpris) via UiO`s sentrale 
prosjektleder  (AP) for teknisk og praktisk gjennomføring, samt opplæring av prosjekt- og 
prosessledere.  

En ARK gjennomføring er delt inn i følgende faser: 

1. Forberedelse og forankring (inkl. bruk av FaktaARK 1) 

2. Kartlegging (KIWEST, spørreinstrumentet) 

3.Tiltaksutvikling (oppfølgingsmøtet) 

4. Implementering av tiltak (inkl. bruk av FaktaARK2) 

5. Evaluering 

Viktige roller i gjennomføringen innehas av toppledelsen, leder for enheten, prosjektleder (praktisk 
gjennomføringsansvar fase 1-5), prosessleder (i hovedsak fase 3), verneombud og LAMU.  BHT 
trekkes inn for å bidra med spisskompetanse ved behov. 

ARK nasjonalt 

I UH sektoren har i alt 17 virksomheter tatt i bruk ARK. Totalt er det registrert 11.000 respondenter, 
noe som utgjør nærmere 30 % av UHR`s medlemsmasse. 

Den nasjonale styringsgruppa har representanter fra både universiteter og høgskoler – og 
vitenskapelige deltar fast på møtene. En viktig funksjon er tilrettelegging for opplæring og 
erfaringsutveksling på tvers i sektoren. Nye versjoner av ARK – med eventuelle nye dimensjoner i 
spørresinstrumentet – behandles og vedtas i denne gruppen.  

ARK verktøyet er godt dokumentert, og praktiserer full åpenhet og tilgjengelighet om bruk av 
metoder (spørreinstrument KIWEST), teorireferanser, maler for gjennomføring – samt tips og råd. 
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3. Status på bruk av ARK ved UiO 

ARK ble lansert for sektoren i 2013, og er tidligere presentert i UiO-styret og på dekanmøtet. Som 
forberedelse til å ta i bruk ARK er det avholdt en lang rekke informasjons- og diskusjonsmøter for 
ledergrupper, og i HMS og AMU-sammenheng. 

AMU har etablert et underutvalg som følger ARK-gjennomføringen ved UiO.   

UiO har valgt en sekvensiell gjennomføring av ARK – som betyr at fakulteter/enheter melder seg når 
ARK passer inn i øvrige organisasjonsprosesser.  UiO var først i sektoren med å velge sekvensiell. UiB 
har valgt samme gjennomføringsstrategi. 

ARK er ikke obligatorisk i den forstand at det er gjort vedtak om at alle enheter skal gjennomføre ARK.  

Enheter som har gjennomført ARK er:  
 
Det Teologiske Fakultet - konseptpilot i 2011 
Universitetsbiblioteket i 2013 
Det Medisinske fakultet 2013-2014 (mangler et institutt) 
Senter for Utvikling og Miljø – SUM i 2014 
Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet i 2014 
Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet i 2014-2015 
Eiendomsavdelingen i LOS 2015 
 
Følgende svarprosent på spørreinstrumentet er registrert: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enheter som gjennomfører ARK i perioden våren 2015-våren 2016: 
 
Det Odontologiske Fakultet (gjennomført kartleggingen), LOS, Det Juridiske Fakultet, Senter for 
Tverrfaglig Kjønnsforskning (STK) og Det Humanistiske Fakultet 
 
Alle ansatte – også midlertidige og ansatte helt ned i 20 % stilling – får tilsendt spørreskjemaet. 

Fakultet Svar-% 
TF Ca 90 
UB 77,55 
MedFak Helsam 68,7, 

Klinmed 36,27 
Medsekr 66,67 

MatNat 49,5 
SUM 68,75 
UV  68,24 
EA 67,6 
ODONT 47,92 

3 
 

O-sak 5 - side 4 av 41

http://www.ntnu.no/ark


Det er utpekt lokale prosjektledere ved alle enheter, og flere enheter har egne opplærte 
prosessledere. Interne prosessledere leder som hovedregel ikke oppfølgingsmøter i den enheten de 
selv tilhører. Fram til nå har UiO hatt opplæring for ca 35 prosess- og prosjektledere fordelt på tre 
dagskurs. I tillegg er det fast tilbud om å være observatør på andre enheters oppfølgingsmøter før en 
prosessleder selv skal «i ilden». Tilbud om å være observatør gjelder på tvers av virksomheter i UH-
sektoren. 

Noen enheter har valgt å bruke eksterne konsulenter i rollen som prosjektledere. 

Fram til ut 2014 har UiO brukt 30-50 % av et årsverk til utvikling av ARK, og som sentral støtte til 
gjennomføringen. 

Vedlagte power-point-presentasjon viser hva som normalt blir formidlet på et første 
informasjonsmøte når en større enhet forbereder gjennomføringen av en ARK-prosess. 

 

4. Erfaringer fra bruk av ARK ved UiO 

Innhenting av underlag til oppsummeringen av erfaringer med ARK er foretatt av seniorrådgiver Lene 
Renneflott (ARK-prosjektleder/ansvarlig sentralt) og OU-direktør/Lederstøtte Anita Sandberg (ARK-
prosjekteier fram til 31.12.2014). Oppsummeringen bygger i hovedsak på følgende møter: 

1. Samtale med dekan og fakultetsdirektør i hhv Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 
det medisinske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultett, samt biblioteks direktør 
og ass. biblioteks direktør i tidsrommet 20.-24.april 2015  

2. Erfaringsseminar for prosjektledere og prosessledere ved UiO – gjennomført 22. januar 2015 
3. Møte med lokale hovedverneombud 3. mars 2015 (Kun Lene) 
4. Erfaringer med ARK som er formidlet gjennom skriftlige, lokale oppsummeringer og referater 
5. Møte i AMU`s ARK-underutvalg 19. mai 2015 

 

Med så mye egenerfaring fra ledelse av utvikling og implementering som undertegnede har, er 
det ingen distansert og nøytral tolkning av meninger og utsagn som blir presentert i det følgende.  

Det er viktig å merke seg at dette er en oppsummering – og diskusjon – av erfaringer med bruk av 
ARK, og ingen evaluering av resultater. 

 

4.1. Samtale med dekan og fakultetsdirektør i hhv Det matematisk-natur-
vitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet, samt biblioteks direktør og ass. biblioteks 
direktør i tidsrommet 20.-24.april 2015  

Som forberedelse til samtalene ble denne samtalemalen sendt ut: 

1. Hva har fungert godt i ARK prosessen ved fakultet? 
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2. Hva bør endres i ARK prosessen og hvordan? 

3. Hva savner dere i de ulike fasene av ARK gjennomføringen? 

4. Hvilke viktigste forbedringstiltak fra oppfølgingsmøtene har fakultetet oppsummert? 

5. Hvordan planlegger fakultetet at tiltakene skal følges opp, og hvilken støtte kan ARK sentralt 
bidra med? 

Malen ble mest brukt i innledningen – og i avslutningen. Samtalene ble ellers konsentrert om det 
lederne opplevde som aller viktigst i deres erfaringer med ARK. Disse erfaringene er forsøkt 
organisert under noen tema-overskrifter. 

Lederne vi intervjuet er i hovedsak tilfreds med ARK som et godt gjennomarbeidet verktøy for 
arbeidsmiljøutvikling. Støtten fra sentralt hold oppleves som bra.  

Sekvensiell gjennomføring og topplederens rolle 

Hvordan topplederne skal fylle rollen i gjennomføringsfasene, var tema i alle samtalene. Det kom 
tydelig fram ulike forventninger til egen involvering, og spørsmål om hvordan ARK-konseptet 
tilrettelegger for topplederrollen. Dette er en særdeles viktig tilbakemelding som vil bli fulgt opp 
umiddelbart.  En viktig del av forklaringen på hvorfor det har blitt slik, kan knyttes til at ARK er 
designet for en samtidig gjennomføring (fullskala-gjennomføring) i virksomheten – ikke en sekvensiell 
gjennomføring – slik UiO har lagt seg på. Ved en samtidig gjennomføring lages det et naturlig og 
tydelig top-down-trykk i organisasjonen, der toppledere markedsfører ARK i en intens 
informasjonsperiode i forkant av at spørreskjemaet sendes ut, og videre i prosessen har ARK høyt 
oppe på agendaen i alle ledermøter i hierarkiet. Sekvensiell gjennomføring har en styrke ved at 
topplederne ved hvert fakultet kan tilpasse i tid når gjennomføringen skal være – slik at f.eks. ikke 
flere organisasjonsprosesser pågår parallelt. Det antas også at motivasjonen for å gjennomføre ARK 
er høyere når man som leder – sammen med verneombud – kan bestemme en så viktig faktor som 
timing. Hovedfokus på lokal arbeidsmiljøutvikling er også et argument for å velge sekvensiell 
gjennomføring – det er ikke HELE virksomhetens spørreskjemaresultater eller tiltak som skal ha 
oppmerksomhet. Nok et argument som støtter sekvensiell gjennomføring, er muligheten til å bygge 
opp og bruke prosjekt- og prosessleder-ressurser over tid, og derigjennom kvalitetssikre hver lokale 
prosess. Dessverre har sekvensiell gjennomføring fått en «slagside» ved at den viktige rollen 
topplederen har for motivasjon, inspirasjon, legitimitet og oppfølging av ARK ikke har kommet tydelig 
nok fram når sentrale ARK ressurser har satt i gang prosessen lokalt.  De lokale lederne, 
prosjektlederne og verneombudene har dermed i for stor grad blitt overlatt til seg selv – uten et klart 
feste i hierarkiet over. Selv om dette i hovedsak er løst bra med engasjerte lokale (f.eks. institutt-) 
ledere, har en del opplevd at ARK gjennomføringen har blitt i overkant en «administrativ» oppgave. 

 Et viktig felles forbedringsområde er toppleders rolle i ARK-gjennomføringen. 

«Nærmeste leder» - hvem er det? 

Resultatene fra kartleggingen som kan indikere noe om hvordan ledelsen fungerer, oppleves som 
viktig innspill og ble trukket fra i samtalene.  Flere av topplederne hadde imidlertid fanget opp at 
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mange medarbeidere hadde rapportert om uklarheter vedrørende hvilken leder det ble referert til i 
spørsmålene. 

I ARK – som i lignende spørreinstrumenter – er det ofte at respondenten blir usikker på hvilket 
ledernivå det siktes til. Sannsynligvis er dette mer krevende i en stor universitetsorganisasjon – der 
formelle lederroller ikke skilles så tydelig fra andre lederroller – som faggruppeansvarlig, veileder, 
forskningsleder mv. Uansett – de mange påpekningene om uklarheter tilsier at ARK ved UiO må gjøre 
en innsats for å klargjøre «nærmeste leder» før respondentene åpner skjemaet for utfylling. 

Spørsmålene oppleves i varierende grad som relevante og engasjerende  

Det kom fram ulike oppfatninger av hvor godt ARK-spørsmålene treffer universitetets spesifikke 
arbeidsmiljøutfordringer, og i hvilken grad dette påvirker engasjementet for å delta i kartleggingen 
og oppfølgingsmøtet. 

En viktig del av ARK-utviklingsarbeid er å hente inn enda flere dimensjoner som har stor relevans for 
vitenskapelig ansatte. Dette må balanseres mot det totale omfanget av spørsmål, samt det 
teorigrunnlaget som er valgt. En dimensjon kalt «medarbeiderskap» er under utvikling og vil for 
mange oppleves som relevant i en kunnskapsorganisasjon som UiO. Engasjement for å svare på et 
stort batteri av spørsmål (123) knyttes ofte opp mot at deltakerne i en egen prosess på forhånd har 
fått være med å velge noen av spørsmålene. Dette diskuteres som en mulighet i en framtidig versjon 
av ARK. 

Svarprosenten – hvor viktig er den? 

I alle samtalene med topplederne ble svarprosenten referert til – og kommentert.  Oppfatningen av 
hva svarprosenten indikerer, og hvor viktig den er, er det veldig ulike oppfatninger om. 

Vurdering av svarprosenter er imidlertid vanskelig uten tilleggsinformasjon. Erfaringen viser at det 
innenfor samme fakultet kan variere fra nesten 100% til under 40% – noe tabellen vist på side 3 ikke 
får fram. Så langt i UiO tilsier erfaringsgrunnlaget at stor kommunikasjonsinnsats fra lederne har 
positiv effekt på svarprosenten.   Et langsiktig perspektiv på den helhetlige gjennomføringen av ARK 
ble holdt fram som viktig av flere toppledere.  Og det ble uttrykt forventninger om at svarprosenten i 
neste ARK-runde vil gå opp. Disse oppfatningene samsvarer med de generelle erfaringene for denne 
type undersøkelser - der tilliten øker i tråd med at resultatet av undersøkelsen oppleves å bli fulgt 
opp. 

Topplederne hadde bare unntaksvis deltatt på oppfølgingsmøtene, men oppslutningen på disse var 
allikevel et naturlig tema. I hvor stor grad samsvarer svarprosenten på spørreinstrumentet med 
fremmøtet på disse møtene? Her viser erfaringene våre et sammensatt bilde – der høy svarprosent 
kan ledsages av et skrint fremmøte, og lav svarprosent av godt fremmøte. I sistnevnte situasjon, 
betyr det at mange møter opp på oppfølgingsmøtet selv om de ikke har svart på undersøkelsen. Det 
er ingenting i våre erfaringer ved UiO som tilsier at ikke disse møtene blir bra. Arbeidet med lokal 
arbeidsmiljøutvikling er basert på at kolleger møtes og har konstruktive og reflekterte bidrag til 
hvordan prestasjoner og helse best kan ivaretas – og da er resultatene fra 
spørreskjemaundersøkelsen et grunnlag å jobbe med selv om ikke alle har levert sine svar. 

Sammenligning av resultater på tvers av fakulteter og universiteter/høgskoler 
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Flere av topplederne trakk fram sammenligning over tid og på tvers som et viktig tema i samtalene. 
Det ble klart uttrykt at de så en stor fare i at resultatene fra ARK kunne bli en del av et 
indikatorsystem i sektoren. Om så skulle skje, uttalte en dekan at «fakultetet ikke lenger vil delta i 
ARK». Erfaringer med ARK i UiO er så langt i tråd med de fleste erfaringer med denne type 
kvantitative undersøkelser – jo flere respondenter som telles med, jo mindre forskjell er det i 
svarmønstrene på de ulike dimensjonene. For ledere lokalt kan sammenligning på tvers av enheter 
innen samme fakultet eller institutt være en del av ARK-prosessen - som både motiverer og skjerper 
– ble det fremholdt av en dekan.  

 

Hva skal ARK bidra til – hva betyr egentlig «lokal arbeidsmiljøutvikling»? 

Erfaringer fra arbeidet med formulering av tiltak handler i hovedsak om at denne viktige fasen i ARK 
også er veldig vanskelig. Dette er en felles erfaring som topplederne formidlet i samtalene. Tiltak kan 
lett havne i kategorien «trivielle» - i betydningen lite inspirerende og uten løft over seg, herunder 
tiltak som kun vektlegger et sosialt og hyggelig miljø. Andre tiltak er i en kategori som allerede er en 
del av enhetens utviklingsplan – som f.eks. lederutvikling, hospitering og annen kompetanseutvikling. 
Som konkrete og gode eksempler på lokal arbeidsmiljøutvikling i ARK sammenheng, ble det nevnt 
hvordan mottak og oppfølging av nyansatte kan stå på tiltaksplanen. Mer krevende i et «tiltaksspråk» 
er ambisjonen om å skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne har stor lojalitet til UiO, samt å utvikle 
lokale arbeidsmiljøer som er forberedt på stadig tøffere individuell konkurranse – med forventning 
om å utvise generøsitet og delingskultur parallelt med at «primadonnaer» i miljøet unntas 
likebehandlingsprinsippet. Oppsummert – ved UiO har ARK et forbedringsområde når det gjelder 
utvikling og formulering av tiltak. En av dekanene hevdet at ARK burde inn som fast modul i all 
lederutvikling ved UiO. Et slikt grep vil ytterligere stimulere til utvikling av denne fasen i ARK. 

 

Prosesslederrollen – noen erfaringer  

Selv om topplederne bare unntaksvis hadde egen erfaring fra oppfølgingsmøtene, ble temaet berørt. 
I hovedsak var omtalen av prosessledernes jobb positiv, men med eksempler på situasjoner som 
kunne vært håndtert bedre. 

Litt over midtveis i gjennomføringen av ARK, har vi erfaring fra mange tilbakemeldingsmøter. Ca 30 % 
er gjennomført med ekstern konsulent. Det er en krevende rolle å lede et slikt møte, og det 
vektlegges at prosessleder skal ha organisatorisk avstand til enheten som får sine resultater 
presentert og diskutert. En prosessleder må forberede seg grundig på den aktuelle enheten, ha god 
kunnskap om teorigrunnlaget, metoden til spørreinstrumentet og aller viktigst – evnen til å engasjere 
og fasilitere prosessen.  

Erfaringer så langt tilsier at interne prosessledere får minst like bra tilbakemeldinger som de eksterne 
UiO har brukt. Forbedringsområder for både eksterne og interne prosessledere er å tørre mer i 
arbeidet med å utforme tiltak – slik at prosessen ikke blir for instrumentell. Det er rettet noe kritikk 
mot eksterne konsulenter som har gitt for mye plass til metodekritikk på tilbakemeldingsmøtet. 
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Lukking av ARK prosessen på fakultetsnivå – bidrag fra sentral ressurs 

Som avsluttende spørsmål ble topplederne bedt om å vurdere behovet for bidrag i fakultetets siste 
faser med ARK-gjennomføringen (implementering av tiltak og evaluering). UiO`s sentrale ARK-ressurs 
ble ønsket velkommen til ledermøter for å bidra med sine refleksjoner og innspill. 

  

4.2. Erfaringsseminar for prosjektledere og prosessledere ved UiO – 
gjennomført 22. januar 2015 

Det var ca 15 deltakere på seminaret/work-shopen.  

Seminaret ble gjennomført med gruppearbeider der hver av fasene i ARK ble diskutert ut i fra disse 
spørsmålene; 

1. Hva har fungert godt i ARK prosessen ved fakultet? 

2. Hva bør endres i ARK prosessen og hvordan? 

3. Hva savner dere i de ulike fasene av ARK gjennomføringen? 

Oppsummert ble det referert til god erfaring med ARK – både som verktøy og støtten som ble gitt. 
Prosjekt- og prosessledere opplever at ARK-arbeidet er engasjerende og lærerikt. 

Forbedringspunktene er mange. Samtidig var det lett å lage en prioritering etter viktighetsgrad for å 
sikre vellykket gjennomføring av ARK-prosesser. 

Punktene under er forsøkt sortert etter hvor hyppig og sterkt de ble fremmet i presentasjonene på 
seminaret. Det ble brukt gråpapir og gule lapper som viktig kommunikasjonsbase i workshopen. 

 
Oppfølgingsmøtene er det viktigste i hele prosessen. 

Det er gjennomgående behov for å ha større fokus på hvor viktige oppfølgingsmøtene er, i alle deler 
av prosessen. For å lykkes med gode oppfølgingsmøter må det være jobbet aktivt med involvering av 
ansatte i alle ledd for at de skal møte fram, og for at de skal oppleve tilstrekkelig relevans og 
motivasjon til å bidra. Dette punktet må ikke undervurderes! 

 

Leders involvering og engasjement  

Et viktig suksesskriterium er at lederne (på alle nivåer) må ha tilstrekkelig forståelse for og eierskap til 
ARK prosessen. Hvorfor er ARK viktig og hva får vi ut av det? 

Prosesslederopplæringen er bra og viktig 

Oppdraget med å lede et oppfølgingsmøte er krevende på mange plan – trygghet i teori- og 
metodekunnskap om ARK er basis for å lede diskusjonen. Det kan være spesielt krevende å håndtere 
spørsmål vedrørende metode.  

Faglig støtte til ARK-prosessen fra UiO sentralt  
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Tidlig støtte, og støtte i alle faser av ARK-prosessen var et klart budskap som kom fram. 
Lokal prosjektleder kan oppleve å være litt alene med sitt oppdrag der det er mange tråder som skal 
følges opp og knyttes sammen. Erfaringer fra andre – formidlet gjennom den sentrale ressursen - i 
kritiske øyeblikk, oppleves å være en suksessfaktor for å lykkes med prosjektet. 

Behov for enda mer informasjon rundt spørsmålene og teorien bak disse.  
 
Slik ARK nå er lagt opp, blir teorien bak – og metoden - ordentlig presentert først på 
oppfølgingsmøtet. Dette burde vært presentert FØR spørreskjemaet ble sendt ut, slik at 
medarbeiderne kunne være bedre forberedt på hvordan undersøkelsen er lagt opp – og hvorfor 
spørsmålene er stilt slik de er. Mye irritasjon kunne vært unngått. 

Bruk etablerte møtearenaer til å snakke om ARK. 
Informasjonsarbeidet underveis i prosessen ble presisert gang på gang, men noe av det som fungerer 
best er å bruke faste etablerte møtearenaer til å snakke om ARK. 
Flere rapporterte også at det kan være klokt å bruke allerede avtalt tid for f.eks. seksjonsmøter til 
oppfølgingsmøter. Da er muligheten større for stor deltakelse.  

Formulering av tiltak – her trenger vi mer faglig påfyll! 

Det er bra at det er stor fleksibilitet i forhold til hvordan tiltakene skal formuleres, og tas inn i 
handlingsplan og følges opp, men denne fasen oppleves å komme litt brått på for en del og bør 
planlegges så godt som mulig i forkant i forhold til hvordan man gjør dette best mulig i gjeldende 
lokalkultur. Mer fokus på at arbeidet med arbeidsmiljø ikke er over når man har gjennomført ARK og 
er ferdig med oppfølgingsmøtet. Det er da det begynner for alvor! 
 

Forbedringer som adresseres ARK nasjonalt – teknisk/visuelt 

• Mulighet for mellomlagring. 

En del blir frustrert når de skal besvare spørreskjemaet, fordi det ikke er mulig å mellomlagre. De 
prioriterer ikke å fullføre dersom de må begynne helt på nytt etter å ha blitt avbrutt.  
 

• Presentasjon av data kan forbedres. 

Det har kommet flere tilbakemeldinger om at dataene kunne vært bedre presentert. Vanskelig å 
skille blåtoner. Vanskelig å få oversikt over resultatene før lysbilde med samlet oversikt. 
 

4.3. Møte med lokale hovedverneombud 3. mars 2015   

Erfaringer fra lokale hovedverneombud ble innhentet som del av at ARK var seminartema på den 
årlige samlingen for lokale verneombud; 
«ARK – status for gjennomføringen ved UiO og erfaringer så langt i gjennomføringsarbeidet. Hvilke 
refleksjoner gjør verneombudet seg rundt sin rolle i ARK gjennomføringen, hva fungerer godt og hva 
er viktigste forbedringspotensialet?» 
 
Viktigst: Informasjon fra lokal prosjektleder til verneombudene – i alle faser av ARK gjennomføringen 
– slik at verneombudene kan svare godt på henvendelser vedr ARK 
 
Dernest: Involvering i hvordan tiltakene skal følges opp – og en trygghet på at oppfølgingen ivaretas 
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Råd til ARK sentralt ved UiO 

- En del spørsmål er vanskelig å forstå 
- Forståelse av ledernivåene i spørreskjemaet – hvem er «nærmeste leder»? 
- De «sektorspesifikke» fordelene bør tones ned til fordel for hovedfokus på lokalt 

arbeidsmiljø 
 
4.4 Erfaringer med ARK som er formidlet gjennom lokale oppsummeringer. 

Alle fakultetene som har gjennomført ARK har omtale av plan og prosess i sine LAMU-referater. Når 
det kommer til tolkning av resultater og formulering av tiltak, er det foreløpig lite som er nedfelt. Her 
ligger det et stort potensial for å bidra til at investeringen i en ARK prosess blir fulgt opp – og 
derigjennom skaper tillit til og tro på at det er vits å engasjere seg. 

Lokale oppsummeringer har de samme hovedprioriteringene som har kommet fram under punkt 2 
og 3 – der vektlegging av lokal leders rolle i informasjons- og motivasjonsarbeidet fremheves – og at 
det aldri kan bli NOK informasjon.  

Oppfølgingsmøtene gis stor oppmerksomhet – og det er flere tips om tilrettelegging for å gjøre det 
attraktivt å møte fram – alt fra servering til å gjøre lokale tilpasninger i «ARK-oppskriften». Et par 
notater fremhever at det på større enheter er en opplagt styrke å være to ressurspersoner 
(prosjektledere) som har ansvaret for ARK-prosessen og oppfølgingsmøtene. 

Kommentarene til spørreinstrumentet handler i hovedsak om at der er uklart hvem som er 
nærmeste leder som det skal svares for. I tillegg meldes det om at spørsmålene av enkelte oppleves 
som vanskelig å forstå og lite relevante. Muligheten til å legge inn egne kommentarer i 
spørreinstrumentet, blir også nevnt.  

Det er gjennomgående en etterspørsel etter flere standardrapporter med mer dyptgående 
informasjon på svarene – slik som fordeling på stillingsgrupper. 

Ved de fakultetene der det er mange professor II stillinger, synes det å være en felles oppfatning om 
at disse ikke bør inngå i respondentgrunnlaget. De bidrar til lavere svarprosent. Dette er en 
problemstilling som opplagt bør tas opp i en neste ARK-gjennomføring.  

Det er kommet noen problematiseringer vedrørende anonymitet – og om den er tilstrekkelig 
ivaretatt.  

 

4.5  ARK underutvalg av AMU 

ARK underutvalg ble etablert i 2013 for å sørge for en tettere oppfølging av planlegging og 
gjennomføring av ARK enn det som passer inn i AMU`s arbeidsform. 

De fleste temaer og problemstillinger som er fremkommet i erfaringskartleggingen (punkt 4.1-4.4) 
har vært berørt i underutvalgsmøtene. Det er særlig to forhold som underutvalget ønsker å 
tydeliggjøre i den videre ARK-gjennomføringen; 
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1. Oppfølging etter gjennomføring av kartlegging: tiltak som formuleres under - og i etterkant 
av – oppfølgingsmøtene, er så langt vanskelig å finne dokumentert i LAMU referater. Tiltak 
skal utvikles ved enhetene i etterkant av tilbakemeldingsmøtene og LAMU er ansvarlig for å 
innhente oversikt over tiltakene og overfor enhetens ledelse påse at disse inkluderes i lokal 
handlingsplan. Underutvalget ber LAMU-ene om å etterspørre og vurdere tiltakene innen tre 
måneder etter gjennomført(e) oppfølgingsmøte(r).  Tiltak dokumentert i LAMU-referater vil 
gi andre LAMU-er, AMU og lederlinjen grunnlag for å prioritere og innarbeide tiltak i 
handlingsplaner/årsplaner og budsjetter. Sammenstilling og analyse av tiltak fra de ulike 
enhetene ved UiO, vil også være en viktig kilde til inspirasjon og læring. Utfylling og 
innsending av FaktaARK2 (vedlagt) vil i tillegg være nødvendig og viktig dokumentasjon lokalt 
for å sikre at enheten avrunder ARK-gjennomføringen ihht intensjoner om bruk av ARK-
konseptet, samt kravet i AML om dokumentert systematisk arbeidsmiljøarbeid. 
 

2. Ledelsens oppmerksomhet og engasjement i alle faser av ARK-gjennomføringen må styrkes. 
Underutvalget oppfordrer universitetsledelsen til å sette ARK tydeligere på agendaen spesielt 
ovenfor ledere, slik at ARK-gjennomføringen får styrket legitimitet og oppslutning. Det er 
viktig at ledelsen ved alle enheter har en god felles forståelse og formidling av hensikten med 
ARK 

Mange av forbedringspunktene som er formidlet fra prosjekt- og prosessledere og verneombud, er 
allerede fulgt opp. Et eksempel på et resultat av bedre informasjon og mobilisering i forkant av 
spørreskjemautsendelsen, er denne videoen laget ved NHM: 

https://www.youtube.com/watch?v=p84Pt4lklRQ&feature=youtu.be 

ARK-underutvalget forbereder høsten 2015 en grundig diskusjon av fordeler og ulemper med en 
eventuell overgang til fullskalagjennomføring av ARK ved UiO - når verktøyet skal brukes for annen 
gang.  

En annen diskusjon som naturlig hører hjemme i underutvalget, er spørsmålet om ansatte i 
stillingsprosenter mellom 20 % og 50 % skal være med i kartleggingen i fremtiden.  Erfaringen så 
langt viser at ansatte i lav stillingsprosent sjelden svarer på kartleggingsskjemaet og sjelden møter på 
oppfølgingsmøtet. 

 

5.Konklusjon 

En alt-i-alt vurdering av tilbakemeldinger og erfaringer fra ledere, verneombud, prosjekt- og 
prosessledere er at ARK fungerer bra som verktøy. Skriftlig veiledning og dokumentasjon på metode, 
teori og gjennomføring er tilfredsstillende, og opplæringen som gis får god tilbakemelding. Støtten 
fra UiO sentralt – oppleves som viktig – selv om det er ønske om ytterligere assistanse til både 
opplæring og gjennomføring.  

Det er utfordrende å utarbeide gode, treffende tiltak for å utvikle det lokale arbeidsmiljøet – og det 
er derfor viktig at det utvikles kompetanse på denne delen av ARK-gjennomføringen. *)  

Større oppmerksomhet på topplederes medvirkning i ARK-gjennomføringen etterlyses. Sekvensiell 
gjennomføring vil være normen minst ut 2016, og dette må kompenseres med ekstra vektlegging av 
toppledernes mulighet for å fylle sin rolle.  
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Toppledere, lokale ledere, prosjekt- og prosessledere og verneombud har helt ulike roller i en ARK-
gjennomføring, og dette kommer tydelig fram i formidlingen av erfaringer. Til tross for ulike ståsted, 
er det ikke fanget opp noen temaer eller områder der det er stor uenighet om rådene for det videre 
arbeidet med ARK ved UiO. Der den samme tematikken tas opp, er forbedringsforslagene 
sammenfallende fra de ulike rollenes ståsted.  

 

    20. mai 2015 

 

    Anita Sandberg 

    OU-direktør  

 

 

*) Ved NTNU er en analyse av tiltakene fra ARK-gjennomføringen i 2012 nylig presentert på en 
fagkonferanse. En vitenskapelig artikkel basert på analysen er under skriving.  

Vedlegg: 

FaktaARK2 

Power-point-presentasjon av ARK – et eksempel på hvilken informasjon medarbeidere får i 
forkant av gjennomføring på en enhet (prosjektplan, teori, metode, resultatpresentasjon, mm) 
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Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser 

Gjennomføring av ARK LOS 
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Hva er ARK 

• Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse 
– Laget av vår sektor for vår sektor 
– Basert på forskning – skal kunne forskes på 
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Formålet med ARK 

• Gjennomføre tiltak som utvikler 
organisasjonens arbeidsmiljø, kultur og 
organisering 
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ARK LOS 
Fremdriftsplan og ressursbehov 
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Utvikling av tiltak 
LAMU 
Handlingsplan 
 
 

Implemen-
tering av 
tiltak 

Prosjektplan ARK LOS 
Forberedelse: 
Få på plass lokale prosjektledere 
Opprette, organisere og administrere ARK-
prosjektet  
Forankring: 
Ledere, verneombud, tillitsvalgte, ansatte 

Spørre
skjema 

Tilbake-
meldings 
møter 

5 

Fase 1 
 
 

Fase 3 
 
 

Mai Oktober 

Fase 2 
 
 

November Mars April Juni Aug Juli 

Planlegging
smøter 

Fase 4 
 
 

NTNU 

September Desember Januar Februar - - -   
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Foreløpig fremdriftsplan ARK LOS 
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Nødvendige ressurser 
• Overordnet prosjektlederansvar for ARK LOS 

– Avdeling for Personalstøtte 
• Lokale prosjektledere for gjennomføring i LOS enhetene 

– Lokal prosjektleder har ansvar for lokal administrasjon, 
koordinering og informasjon rundt ARK prosessen. Inngår i en 
felles prosjektgruppe ledet av Lene Renneflott. 

– En prosjektleder for de store LOS enhetene (ADS, Fagstøtte, 
USIT) 

– En felles for resterende mindre LOS enheter  
• Prosessleder for tilbakemeldingsmøtene 

– Prosessleder leder planleggingsmøtene og tilbakemeldingsmøtene 
i etterkant av spørreundersøkelsen. Vedkommende har prosess- 
og fasilitatorkompetanse, samt faglig forståelse for 
arbeidsmiljøutvikling. 
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Foreløpig ressursplan ARK LOS 
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HVA ER ARK? 
Teori og gjennomføring 

O-sak 5 - side 25 av 41



Jobbkrav – ressurs modellen 

Jobb- 
krav 

Jobb-
ressurser 

Positive 
opplevelser 

Negative 
opplevelser 

Positive og 
negative 

konsekvenser 

Utviklet for ARK fra Jobbkrav-ressursmodellen (JD-R)  
Bakker & Demerouti 2006 
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Jobbkrav – ressurs modellen 

Jobb- 
krav 

Jobb-
ressurser 

Positive 
opplevelser 

Negative 
opplevelser 

Positive og 
negative 

konsekvenser 

Arbeidsoppgaver: 
- autonomi 
- selvstendighet 
- myndiggjørende 

ledelse 
- anerkjennelse 
- støtte fra leder 
- kompetanse-

utvikling 
- urettferdige 

arbeidsoppgaver  
- tidspress  

Organisasjon – 
- rettferdig ledelse 
- Ledelse og tillit 
- Ledelse og 

pålitelighet 
- målklarhet 
- forbedringskultur 
- ressurser 
- rollekonflikt 

Kolleger: 
- samarbeid 
- fellesskap 
- sosialt klima 
- romslighet 
- dysfunksjonell 

støtte 
- konflikter 

Engasjement 

Arbeid – hjem konflikt 

Arbeid – hjem fasilitering 

Mening i jobben 

Arbeidsavhengighet 

Tilknytning 
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Hva løses ikke med ARK 

• Konflikter 
– Eksisterende konflikter i et miljø må løses 

gjennom de eksisterende 
konflikthåndteringsrutinene 

• Varsling 
– For varsling av kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen skal varslingsrutinen følges 
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Noen tema vi ikke spør om direkte 

• Mobbing 
• Trakassering 
 
• Problemer som angår enkeltindivider kan 

ikke løses med en anonym 
spørreundersøkelse 

• Et dårlig arbeidsmiljø vil bli synlig i de andre 
spørsmålene og kan jobbes med på generelt 
grunnlag 
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De forskjellige delene i ARK 

• Faktaark 1 (leder og verneombud) 
Spørreundersøkelse («alle» ansatte) 

• Tilbakemeldingsmøte (alle ansatte) 
• Handlingsplaner 
• Evaluering 
• Faktaark 2 (leder og verneombud) 
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Faktaark 1 og 2 

• Spørreskjema om «fakta om enheten» 
• Skal fylles ut av leder og verneombud 

sammen 
• Leder får tilsendt en link til et elektronisk 

spørreskjema i en e-post 
• Faktaark 1 
• Faktaark 2 
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Praktisk om gjennomføringen 

• 123 spørsmål fordelt på 28 indekser 
• + 10 spørsmål om kjønn, aldersgruppe, 

stillingskategori, arbeidstid, ol. 
• 20 minutter 

 
 

Hele spørreskjemaet + beskrivelse av alle indeksene ligger 
tilgjengelig på: http://www.ntnu.no/ark/ressurser   
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Selve undersøkelsen 

• De ansatte får en e-post med en link til et 
spørreskjema 
– E-posten blir sendt fra NTNU 
– Si fra til sjefen din hvis du ikke får denne mailen, 

så fikser vi det slik at den blir sendt på nytt 
• Det tar 20 minutter å svare på skjemaet 

– Gjør alt på en gang (du kan ikke lagre) 
• Norsk eller engelsk Aldri, aldri, aldri videresend e-

posten med linken i til noen 
andre 
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Spørsmålene 
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Tilbakemeldingsmøtet 

• Alle ansatte blir invitert 
• Resultatet fra spørreundersøkelsen blir 

gjennomgått 
• Gruppearbeid 

– Tolkning 
– Prioritering av områder å jobbe med 

3 timer 
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Resultatene 
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Oppsummering: 

23: Mening i jobben 
24: Jobbengasjement 
25: Arbeid - hjem fasilitering 
26: Fravær arbeid-hjem konflikt 
27: Tilknytning 
28: Fravær arbeidsavhengighet 

1: Autonomi 
2: Selvstendighet  
3: Myndiggjørende ledelse 
4: Anerkjennelse 
5: Støtte nærmeste leder 
6: Krav til kompetanseutvikling 
7: Samarbeid kolleger 
8: Fellesskap kolleger 
9: Romslighet/sosialt ansvar 
10: Sosialt klima 
11: Målklarhet 
12: Forbedringskultur 
13: Ressurser 
14: Rettferdig nærmeste leder 
15: Ledelse/tillit, egen enhet 
16: Ledelse/pålitelighet, egen enh. 
17: Led/pålitelighet, overl enh. 
18: Fravær illegitime arb.oppg. 
19: Fravær dysfunksjonell støtte 
20: Fravær konflikter 
21: Fravær rollekonflikter 
22: Fravær tidspress 
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Handlingsplaner 

• Tiltakene skal tas inn i de vanlige 
handlingsplanene 

• LAMU skal følge med på at tiltakene blir 
gjennomført 
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Mer informasjon om ARK 

• Prosjektsiden til UiO: http://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/ark-uio/ 
 

• ARK sidene til NTNU: www.ntnu.no/ark 
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Til inspirasjon – to informasjonsfilmer 
om ARK 
 
• DMF ved NTNU: 

http://www.youtube.com/watch?v=ilcJ4o0oh
QA 
 

• Institutt for Biologi ved NTNU: 
http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6
gh9Y&feature=youtu.be 

O-sak 5 - side 40 av 41

http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6gh9Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ilcJ4o0ohQA
http://www.youtube.com/watch?v=ilcJ4o0ohQA
http://www.youtube.com/watch?v=ilcJ4o0ohQA
http://www.youtube.com/watch?v=ilcJ4o0ohQA
http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6gh9Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6gh9Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6gh9Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=GgcvQR6gh9Y&feature=youtu.be


Hvem kan jeg kontakte dersom jeg 
lurer på noe? 
• Spør din egen leder først. 

 
• Ledere og verneombud kan også stille 

spørsmål til prosjektledelsen for ARK-UiO 
ved: 
– Lene Renneflott, lene.renneflott@admin.uio.no, 

55040 
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