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Psykisk arbejdsmiljø
på museerne



Psykisk 
arbejdsmiljø på 
museerne
Det er en turbulent tid for museerne med fusioner og nye krav til fagligheden 

fra centralt hold – primært i forhold til det arkæologiske arbejde og 

ledelse. Sådan en tid kræver ekstra fokus på at skabe og bevare et godt 

psykisk arbejdsmiljø, fordi forandringer, usikkerhed og uforudsigelighed 

ofte er væsentlige årsager, når medarbejdernes oplever et dårligt psykiske 

arbejdsmiljø.

DM’s arbejdsmiljøkonsulenter har talt med fem tillidsrepræsentanter og en 

arbejdsmiljørepræsentant fra forskellige museer rundt om i landet. Gennem de 

fem historier kan du blive klogere på, hvad der rører sig, når der er problemer 

med arbejdsmiljøet: Hvilke problemer er karakteristiske for museerne? Har de 

haft rammer til at håndtere problemerne? Og hvordan har de håndteret dem? 

Erfaringerne fra de fem museer viser, at aftalte og afklarede formelle rammer 

har stor betydning for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Det drejer sig om 

at have en lønpolitik og om at skabe rammerne for dialog mellem ledelsen og 

medarbejderne.

Historierne kan både bruges af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt 

medarbejdere og ledelse, der ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø 

på et museum. Erfaringerne fra de museer, DM har talt med, bliver med link 

koblet til mere viden og rådgivning om arbejdsmiljø. 

Brug DM

Til sidst i pjecen nævner vi de seks guldkorn, som er de seks centrale faktorer, 

forskningen har identificeret, som de væsentligste for et godt psykisk 

arbejdsmiljø. De seks guldkorn kan også – kort men klart – give inspiration til, 

hvor man skal begynde indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Du kan også bruge 

DM’s arbejdsmiljørepræsentanter, som kan hjælpe med gode råd i forbindelse 

med konkrete udfordringer men også sparring, hvis du fx skal i gang med at 

udforme en kommende indsats for arbejdsmiljøet.

KONTAKT 

Skriv til DM’s 

arbejdsmiljøkonsulenter 

Lisbeth Møller lm@dm.dk

Minna Meldgaard mim@dm.dk

Ole Grønne og@dm.dk

Eller ring på 38 15 66 00

D M  ·  D a n s k  M a g i s t e r f o r e n i n g  ·  p s y k i s k  a r b e j D s M i l j ø

2



“Vi oplever som regel dårligt arbejdsmiljø indefra og 
som et lokalt problem. Men det psykiske arbejdsmiljø 
er ofte skabt af vilkår, vi slet ikke forbinder med ar-
bejdsmiljøet – løn, personalesammensætning og for-
skellige kulturer på fysisk adskilte arbejdspladser for 
blot at nævne nogle. Vilkår, som tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter er med til at forme på 
afgørende vis.

Seks medlemmer fra museumsverdenen deler her de-
res erfaringer med en aktiv indsats for arbejdsmiljøet. 
Deres historier rummer mange konflikter, redskaber og 
løsninger på de udfordringer, de har mødt, og som kan 
inspirere til handling – også inden der opstår vanske-
ligheder.
 
Det er mit håb, at pjecen bidrager til den erfaringsud-
veksling, som er så vigtigt, når problemer i arbejdsmil-
jøet skal løses. Og er med at til danne netværk på tværs 
af arbejdspladserne.
 
Tak til de seks medlemmer, der så beredvilligt har for-
talt deres historier”.
 

Erik Alstrup, DM Natur & Kultur, Sektorformand
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MuseuM HOrseNs 

Arbejdsmiljø på 
udgravninger
En udgravning er en akademisk byggeplads, hvor 
der skal træffes velfunderede videnskabelige 
beslutninger i skurvognen. Det stiller krav til både 
det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. 

Arkæologer på en udgravning har en arbejdsplads, der ikke ligner mange andre 

akademiske arbejdspladser. Opgaven med at sikre et velfungerende psykisk 

arbejdsmiljø ser derfor også noget anderledes ud end på andre arbejdspladser.

Få afklaret og beskrevet rollerne

På Museum Horsens begynder en udgravning med udnævnelsen af en ud-

gravningsleder. Udgravningslederen står for den daglige ledelse, der omfatter 

faglige spørgsmål og prioriteringer, personaleledelse, kontakt til bygherrer og 

andre samarbejdspartnere. Det betyder, at arbejdsmiljøet på en udgravning i 

høj grad er afhængigt af udgravningslederen.

Fakta
Museum Horsens er et 

kommunalt museum 

og en fusion mellem 

Horsens Museum og 

Horsens Kunstmuseum 

per 1. januar 2012. Der er 

13 arkæologer ansat. Mu-

seet fik i 2007 sin første 

DM-tillidsrepræsentant 

og suppleant og har ef-

terfølgende fået et MED-

udvalg. Arkæolog Anne 

Mette Kristiansen er ar-

bejdsmiljørepræsentant 

for hele museet.
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Men en udgravningsleder er ikke bare en udgravningsleder.

“Man kan skifte mellem at være gravende arkæolog på den ene udgravning 

og leder på den næste, og det kan godt give nogle udfordringer,” fortæller ar-

bejdsmiljørepræsentant Anne Mette Kristiansen.

Men de skiftende roller og den åbne og diskuterende arbejdskultur kan 

godt gøre det sværere for udgravningslederen at træffe de videnskabeligt fun-

derede valg og beslutninger, som hun eller han skal træffe.

Tillidsrepræsentant suppleant Lone Seeberg Jacobsen siger:

“Her er det afgørende for os at have en klar rollefordeling, og derfor har vi 

også valgt at gå i gang med at udarbejde stillingsbeskrivelser til alle medar-

bejdere. Stillingsbeskrivelserne er blandt andet tænkt som en hjælp, hvis der 

opstår konflikter på baggrund af uklare roller.”

Afstand kræver inddragelse

Arkæologerne kan blive ansat til at møde på selve udgravningen. Det betyder, 

at de kun sjældent kommer på museet, og at kontakten til museet som regel 

går gennem udgravningslederen. Den spinkle kontakt til museet kan godt væ-

re en udfordring i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Det er nemlig en gene-

rel erfaring, at løbende mulighed for kontakt og dialog er et centralt element i 

at skabe et godt arbejdsmiljø.

“Vi oplever især problemet, når udgravningen strækker sig over mange må-

neder,” fortæller arbejdsmiljørepræsentant Anne Mette Kristiansen.

“Der kan opstå en vis inerti i processen, hvor produktiviteten og motiva-

tionen falder, men det kan faktisk forebygges ved at have fokus på, at medar-

bejderne føler sig inddragede og føler sig som en rigtig del af museet. Det er 

fx vigtigt, at de deltager i personalemøder, og at nye medarbejdere får en god 

introduktion til museet.”

udgravningen er en arbejdsplads

På Museum Horsens har museumschefen helt bevidst opprioriteret indsatsen 

for et bedre arbejdsmiljø. Og det er der god grund til, for arbejdsmiljøet – og-

så det fysiske – har en enorm betydning, vurderer tillidsrepræsentant supple-

ant Lone Seeberg Jacobsen og arbejdsmiljørepræsentant Anne Mette Kristian-

sen fra Museum Horsens.

“På Museum Horsens er der kommet ordnede forhold med el og varme i skur-

vognene og ordentlige toiletfaciliteter. Det lyder banalt, men det er uhyre vig-

tigt, når der graves uanset vejret,” fortæller Lone Seeberg Jacobsen.

Hun ser udviklingen som en professio-

nalisering af udgravningsarbejdet, hvor ud-

gravningen bliver anerkendt som en arbejds-

plads, der skal leve op til normale standarder. 

Og de gravende arkæologer bliver anerkendt 

som medarbejdere, der har forventninger til 

arbejdspladsens indretning:

“Det fysiske arbejdsmiljø er væsentligt 

for medarbejdernes trivsel på en udgrav-

ning. På den ene side er der stor geografisk 

afstand til museet. På den anden side er for-

holdene på selve udgravningen meget tæt-

te, blandt andet fordi pauserne foregår i skurvogne. Man kan ikke bare lige sætte 

sig alene ind på et kontor eller snakke med en enkelt kollega, man arbejder vir-

kelig tæt sammen, og der betyder gode fysiske rammer en del.”

Kollegialt sammenhold

Lone Seeberg Jacobsen fortæller, at et godt kollegialt sammenhold i høj grad 

er med til at skabe et godt arbejdsmiljø på museet. Den konstante trussel om 

afskedigelser og den løbende brug af tidsbegrænset ansatte, som kun er kol-

leger for en afgrænset periode, har ikke formået at ødelægge sammenholdet. 

“Løbende 
 mulighed for 
kontakt og dia-
log er et cen-
tralt  element i 
at skabe et godt 
arbejdsmiljø.”
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Kollegerne er bevidste om, at det kollegiale sammenhold er centralt, at det 

aktivt skal bevares, og at nye kolleger skal inkluderes. 

“Det kollegiale sammenhold skabes blandt andet gennem en spørgekultur. 

Det er ikke pinligt at spørge, og kollegerne tager sig altid tid til at svare. Vi er 

også opsøgende i forhold til hinanden, hvis vi har viden, som kan være rele-

vant for en kollega.”

“Jeg oplever også, at det er accepteret at lave fejl. Der er den åbenhed og 

det mod blandt kollegerne, det kræver at indrømme fejl. Og så har vi en fælles 

forståelse af, at når en fejl hurtigt kommer frem, kan den nemmest og mest 

hensigtsmæssigt blive håndteret,” siger Lone Seeberg Jacobsen. 

Arbejdspladsvurdering (APV) 

Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø for feltarbejdet starter allerede, når 

felt-APV-skemaet bliver udfyldt ved udgravningens start, fortæller Anne Mette 

Kristiansen.

I forbindelse med skemaet bliver medarbejderne gjort opmærksom på, at 

de hver især også har et ansvar for, at det psykiske arbejdsmiljø er godt, og at 

det er af stor betydning, at de reagerer på eventuelle problemer, fx ved at kon-

takte arbejdsmiljørepræsentanten. Uden tilbagemeldinger kan arbejdsmiljøre-

præsentanten ikke medvirke til at løse de problemer, der måtte være. Den del 

af arbejdet kalder Anne Mette Kristiansen for en forebyggende indsats.

På større, langvarige udgravninger tager Anne Mette Kristiansen det psy-

kiske arbejdsmiljø op som et særskilt indsatsområde i APV-arbejdet. En større 

udgravning kan fx defineres som en udgravning med tre-fire personer og en 

minimumsvarighed på syv uger.

“Det psykiske arbejdsmiljø bliver typisk taget op, når udgravningen er kom-

met godt i gang. Når indkøringen er godt overstået, og den daglige rutine har 

indfundet sig, har de problemer, der måtte være, formentlig vist sig. På det 

tidspunkt holder vi et fælles møde i skurvognen for hele udgravningsholdet 

inklusive udgravningslederen, hvor jeg er en slags mødeleder.”

Dagsorden ved møderne rummer som regel følgende otte punkter, og der bli-

ver taget referat ved møderne:

1. Kommunikation mellem leder og medarbejdere – rollefordeling

2. Kommunikation mellem medarbejderne

3. Faglige omstruktureringer – hvad betyder det for medarbejderne, at der 

ofte sker ændringer i metodevalg og i prioriteringer af faglige opgaver?

4. Personalemæssige omstruktureringer – hvad betyder det for medarbej-

derne, at der ofte kan være skift i personalesammensætningen?

5. Instruktion

6. Tidspres

7. Omgangstone

8. Utryghed i ansættelsen.

“Min erfaring er, at inddragelse er en af de vigtigste faktorer i en vellykket ind-

sats for et bedre psykisk arbejdsmiljø – både når vi taler store og mindre sager. 

Derfor lægger jeg meget op til, at medarbejdere og ledere selv byder ind med 

synspunkter og løsninger på de problemstillinger, som bliver drøftet,” siger 

Anne Mette Kristiansen.

Læs Mere  

Og FiND gODe råD

 

Gode råd om aPV på 

dm.dk: 

http://www.dm.dk/Til-

lidshverv/Arbejdsmiljo-

erepraesentant/ApvAMR.

aspx

Gode råd om aPV fra 

 arbejdstilsynet: 

http://arbejdstilsynet.dk/

da/regler/at-vejledninger-

mv/arbejdets-udforelse/

at-vejledninger-om-

arbejdets-udforelse/d1-

arbejdspladsvurdering/

d11-arbejdspladsvurde-

ring.aspx

Pjece med gode råd til 

hvordan ansættelser kan 

ændres fra løse til faste: 

http://www.dm.dk/~/

media/Pjecer/DMOLoese-

AnsMedFaste.ashx

dm’s anbefalinger til 

hvordan en ansættelse 

med løntilskud kan blive 

mere attraktiv: 

http://www.dm.dk/Tillids-

hverv/TROffentlig/Loen-

tilskudOffentlig.aspx
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KøBeNHAVNs MuseuM 

Formelle aftaler 
skaber bedre 
arbejdsmiljø 
Det gode arbejdsmiljø har haft trange kår på 
Københavns  Museum. Museet valgte at tage 
udfordringen op, og i løbet af to år er der skabt nye 
samarbejdsformer og et væsentligt bedre arbejdsmiljø. 

Københavns Museum er et kommunalt museum, så MED-udvalget med 

repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderne var et helt naturligt sted for 

museet at starte indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.

Dialogen i det nydannede MED-udvalg var sparsom, og samarbejdet var 

udfordrende i opstarten, fortæller tillidsrepræsentant Vivi Lena Andersen. Men da 

kommunen udbød et kursus for nydannede MED-udvalg, tog hele udvalget af sted 

sammen, og så begyndte der at ske noget. Efter kurset satte udvalget fokus på de 

Fakta
Københavns Museum er 

et kommunalt museum. 

Museet har tidligere haft 

cirka 50 ansatte, men på 

grund af flere store ud-

gravninger, har der i en 

periode været omtrent 

det dobbelte. I 2016 for-

venter man at have om-

kring 60 ansatte.  

Vivi Lena Andersen har 

været tillidsrepræsentant 

siden september 2010. 
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regler, som overenskomsten fastlægger og på de lokale aftaler og retningslinjer, 

der er formuleret i Københavns Kommune.

“Kurset udgjorde faktisk grundlaget for, at vi i MED-udvalget fik et aktivt forum 

for dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvor vi kunne søsætte nye fælles 

projekter med gensidig respekt,” siger Vivi Lena Andersen.

Klar kommunikation og masser af møder

Møder, mødestruktur og kommunikation af fælles aftaler har været vigtige 

redskaber i opgaven med at forbedre arbejdsmiljøet og skabe tillid.

De løbende møder i alle museets enheder har skiftet karakter. Fra at være 

præsentationsrunder med status på projekter er de blevet centrum for en dialog 

om blandt andet de emner, der bliver drøftet og vedtaget i MED-udvalget. 

“For os er møderne blevet et omdrejningspunkt for et godt samarbejde,” 

vurderer Vivi Lena Andersen.

“Derfor holder MED-udvalget fx også møder efter behov ud over de møder, 

der er fastlagt i mødeplanen. Og vi har fastlagt løbende møder mellem 

tillidsrepræsentanten og den øverste ledelse, så udfordringer og usikkerheder kan 

blive drøftet og forhåbentlig også blive håndteret, før de bliver et problem.”

På Københavns Museum er der ansat en del udenlandske medarbejdere. Og for 

at forbedre kommunikationen og skabe ordentlige muligheder for, at udenlandske 

medarbejdere kan involvere sig i arbejdspladsen, har museet valgt at oversætte 

personalehåndbog og referater til engelsk samt at afholde møderne på engelsk 

eller på både dansk og engelsk, hvis bare en enkelt fremmedsproget deltager i 

mødet.

“Det skal være muligt for alle medarbejdere at orientere sig om de gældende 

vilkår og den løbende dialog på arbejdspladsen,” understreger Vivi Andersen.

Lønpolitik

Ud over etablering af et bedre samarbejde var vedtagelsen af en lønpolitik et 

vigtigt skridt hen mod et bedre arbejdsmiljø. Lønpolitikken giver medarbejderne 

sikkerhed for, at lønnen bliver givet efter aftalte og gennemskuelige retningslinjer. 

Der kom klare regler for, at studentermedarbejdere skal ansættes på AC-vilkår 

ved AC-arbejde, og senest har man indgået aftaler om, hvordan tidsbegrænsede 

ansættelser skal håndteres, og hvornår en medarbejder kan anses for fastansat.

Ledelsen og tillidsrepræsentanten tager et fælles ansvar for de fælles 

beslutninger: 

“Da lønpolitikken skulle præsenteres tog både administrationschefen og jeg 

selv som tillidsrepræsentant rundt til tre lokale arbejdssteder og præsenterede 

politikken sammen. Vi ville gerne vise, at vi var enige om den aftale, og at 

medarbejdersiden var en væsentlig part i både forhandlingerne og det endelige 

resultat. Og jeg tror, at medarbejderne fik en tryghed i dialogen om den nye 

lønpolitik ved at få den præsenteret i de omgivelser, de arbejder i til hverdag.” 

“Det faktum, at ansættelses- og lønvilkår nu er reguleret af klart kommunikerede 

aftaler, har betydet, at sladder og gisninger om kollegernes vilkår er blevet 

reduceret betydeligt. Det fungerer som en god ramme for et godt arbejdsmiljø.”

“De fleste medarbejdere trives i dag. Nogle har selvfølgelig kedelige oplevelser 

med i bagagen, og de kan være 

svære at slippe, men vi er enige 

om, at vedligeholdelsen af 

arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, 

ligesom det er et fælles ansvar at 

søge og give information,” fortæller 

Vivi Lena Andersen.

Hvis Vivi Lena Andersen skal pege 

på de væsentligste årsager til det forbedrede arbejdsmiljø, er hun ikke i tvivl: 

“Det skyldes, at der er en vilje fra både medarbejdere og ledelse, at der er 

oparbejdet et gensidigt tillidsforhold samt en evne til konstruktivt at trække 

på den rådgivning og vejledning, man kan få, i dette tilfælde fra Københavns 

Kommune, Arbejdstilsynet og DM.”

“For os er møderne 
blevet et omdrej-
ningspunkt for et 
godt samarbejde”

Læs Mere  

Og FiND gODe råD 

 

aftalen om med-udvalg i 

den kommunaie overens-

komst:  

http://www.dm.dk/

LoenOgAnsaettelse/

LoveOverenskomsterAf-

taler/Overenskomsteroga

ftalerregionamtogkomm

une/M.aspx

Cirkulære om aftale om 

samarbejde og samar-

bejdsudvalg i staten: 

https://www.retsinfor-

mation.dk/Forms/R0710.

aspx?id=137719

regler om samarbejde 

mellem ledelse og med-

arbejdere på øvrige 

områder. 4. afsnit om ar-

bejdsmiljøorganisation: 

http://arbejdstilsynet.dk/

da/regler/at-vejledninger-

mv/ovrige-omrader.aspx 

dm’s retningslinjer for 

indgåelse af forhånds-

aftaler/lønaftaler om 

tillæg:  

http://www.dm.dk/

LoenOgAnsaettelse/Lo-

enOgIndkomst/Offentlig-

tAnsat/Forhaandsaftaler.

aspx
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ViKiNgesKiBsMuseeT 

Brug din tillids
repræsentant som 
forhandler 
Lad tillidsrepræsentanten føre lønforhandlingerne 
og undgå unødige konfrontationer, som kan skabe 
dårlig stemning, lyder det fra Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde.

Samarbejdet mellem ledere og personalerepræsentanter i både samarbejdsud-

valg og arbejdsmiljøudvalg er generelt tillidsfuldt på specialmuseet, som har 

store udfordringer med både finansiering og lokaleforhold, fortæller tidligere 

tillidsrepræsentant Anton Englert

Grundlæggende bygger det gode samarbejde på, at overenskomsten, 

arbejdstidsregler og arbejdsmiljøregler bliver implementeret og efterlevet. 

Museet forventer, at medarbejderne arbejder selvstændigt og ansvarligt inden 

Fakta
Vikingeskibsmuseet er et 

statsanerkendt special-

museum. Der har været 

128 ansatte svarende til 

54 årsværk i 2011, af dem 

er 11 akademiske ansatte 

foruden direktøren. Mu-

seumsinspektør, ph.d. An-

ton Englert har været til-

lidsrepræsentant fra maj 

2005 til juni 2012. I dag er 

han forskningskoordina-

tor og leder af museets 

forskningsteam.
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for den fastsatte ugentlige arbejdstid, og man skal som regel afspadsere over-

arbejde umiddelbart efter opgaven.

“Samarbejdsudvalget følger op, hvis vi oplever, at en medarbejder presser 

sig selv for hårdt. Og cheferne ved af egen erfaring, at der er en tæt sammen-

hæng mellem arbejdsbetingelser, arbejdsulykker og langvarig sygdom,” siger 

Anton Englert.

Lønforhandling

På museet foregår akademikernes lokallønsforhandlinger officielt mellem 

direktøren og tillidsrepræsentanten, men i en del sager varetager økonomi- og 

administrationschefen arbejdsgiverens interesser. Anton Englert mener, at der 

er store fordele ved, at han som tillidsrepræsentant varetager forhandlingerne 

for kollegerne:

“Jeg har gjort den erfaring, at økonomichefen og mine enkelte medlemmer 

kan se meget forskelligt på samme diskussionspunkt. Økonomi- og admini-

strationschefen har naturligvis meget stort fokus på at sikre museets samlede 

økonomi. Og den enkelte ansatte er af gode grunde mest bekymret og bekendt 

med sin egen situation og forventer individuel hensyntagen og anerkendelse. 

Disse udgangspositioner kan være så langt fra hinanden, at begge parter nemt 

kan blive skuffet, når synspunkterne mødes. Og så kan sproglige og personlig-

hedsmæssige forskelle hurtigt løbe løbsk.”

“Mine TR-kolleger fra HK og Dansk Metal og jeg har gennem tiden lært at 

forhandle med vores økonomichef og forstå hinandens motivation og sprog. 

Og det er grunden til, at jeg har bedt mine medlemmer ikke at føre forhandlin-

ger på egen hånd, men at lade mig føre deres sag.”

Husk at inddrage

Men Anton Englert understreger vigtigheden af at inddrage det enkelte med-

lem i forhandlingerne:

“Lokallønskrav drøfter og beslutter vi i fællesskab som samlet akademisk 

gruppe. Vi har fuld åbenhed om løn. Når jeg derudover får direkte eller indirek-

te at vide, at et af mine medlemmer har et ønske eller en klage, taler jeg med 

vedkommende. Vi aftaler et forhandlingsmål og en strategi for at opnå forbed-

ringen. Jeg påtager mig det givne mandat og forhandler det på plads efter de 

muligheder der er, ofte i samarbejde med DM.”

Anton Englert fraråder som regel sine medlemmer at overvære forhandlingen, 

med mindre hans eller hendes tilstedeværelse kan gavne forhandlingsresultatet.

“Jeg drøfter sagens udvikling løbende med min kollega, indtil sagen er af-

sluttet. Fordelen er, at min kollega kan arbejde uforstyrret videre, indtil sagen 

er løst med et rimeligt resultat. Kommunikationen mellem forhandlingspar-

terne går hurtigere på grund af den forudgående interne målretning af sagen 

og det etablerede samarbejdsforhold med direktøren og økonomichefen.”

Samlet set vurderer tillidsrepræsentanten, at denne forhandlingsform er 

mest effektiv for museets økonomi og arbejdsmiljø. 

“Ulempen er selvfølgelig, at kollegaen kan føle sig udelukket fra den egen-

tlige forhandling, men det prøver vi at imødegå ved at drøfte sagen løbende.”

“Udgangspositionerne kan være så langt 
fra  hinanden, at begge parter nemt kan 
 blive skuffet, når synspunkterne mødes”.

Læs Mere  

Og FiND gODe råD

 

Valg tillidsrepræsentant 

og arbejdet som tillids-

repræsentant på en of-

fentlig arbejdsplads på 

dm.dk: 

http://www.dm.dk/Tillids-

hverv/TROffentlig.aspx

Valg af tillidsrepræsen-

tant og arbejdet som 

tillidsrepræsentant på 

en privat arbejdsplads på 

dm.dk: 

http://www.dm.dk/Tillids-

hverv/TRPrivat.aspx

Valg af arbejdsmiljøre-

præsentant på dm.dk: 

http://www.dm.dk/Tillids-

hverv/Arbejdsmiljoere-

praesentant.aspx
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MuseuM øsTjyLLAND

Fusion og frivillige på 
 Museum  Østjylland 
En fusion mellem tre forskellige museer og le-
delse af en stor gruppe frivillige er nogle af de 
udfordringer, som Museum Østjylland har hånd-
teret med held. 

I 2010 fusionerede det kommunale Randers Museum med de selvejende mu-

seer i Ebeltoft og Grenå, og blev til det kommunale Museum Østjylland. Inger 

Marie Hyldgård har været med hele vejen gennem fusionsprocessen, som 

endnu ikke er afsluttet. Hun er i dag tillidsrepræsentant for magistrene på det 

fusionerede museum og arbejder selv på Håndværker Museet i Randers, hvor 

der er tilknyttet mange frivillige.

Tag ledelsen af de frivillige alvorligt

Frivillige medarbejdere kan let blive overset i overvejelserne omkring psykisk 

arbejdsmiljø. Men kravet om et godt arbejdsmiljø bør ikke reserveres til løn-

nede medarbejdere, vurderer Inger Marie Hyldgård. 

Fakta
Museum Østjylland er 

et kommunalt museum 

skabt i 2012 ved fusion 

af museerne i Randers, 

Grenå og Ebeltoft. Der er 

cirka 70 ansatte, heraf er 

26 magistre. Inge Marie 

Hyldgård har været til-

lidsrepræsentant siden 

2009.
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De frivillige på Håndværker Museet i Randers er alle pensionerede håndvær-

kere, der viser deres kunnen til museets gæster.

“De frivillige sikrer museet en rigtig god forankring i det lokale miljø og er et 

stort plus for formidlingen,” fortæller Inger Marie Hyldgård. “Gennem dem får vi 

mulighed for at vise et håndværk frem for publikum i stedet for at formidle gen-

nem fx plancher eller film. Det er en fantastisk mulighed.”

Inger Marie Hyldgård påpeger, at hele konstruktionen med massiv brug af frivil-

lige i museets publikumsaktiviteter kræver en inspektør, der er ansvarlig for de 

frivillige og har interesse i at få de frivillige til at trives.

“Ledelsesopgaven i arbejdet med de frivillige skal anerkendes. Det kræver selvføl-

gelig, at der allokeres tid, men det kræver også, at der er fokus på kompetencer som 

konfliktløsning og evnen til at forpligte og forventningsafstemme med de frivillige.”

“De frivillige får ikke løn, så de skal føle sig værdsat på anden vis. Det sker 

primært gennem et socialt fællesskab med de andre frivillige, og det er vigtigt, at 

museet påtager sig at facilitere 

det fællesskab,” siger Inger Marie 

Hyldgård. 

Erfaringerne fra Østjylland 

viser også, at den ansvarlige for 

teamet af frivillige bør sørge 

for, at det er helt klart defineret, 

hvilke opgaver de frivillige løser 

i forhold til de lønnede medar-

bejdere. Det er grundlaget for at 

skabe gode rammer for samarbej-

det mellem de to grupper. Hverken de frivillige eller de lønnede medarbejdere må 

fx få en oplevelse af, at de frivillige kan true lønnede medarbejderes stillinger. De 

frivillige kan naturligvis ikke pålægges samme ansvar og har ikke har den muse-

umsfaglige viden, som medarbejderne har.

en forberedt fusion

Fusionen af de tre museer i 2010 krævede mange forberedelser, og de tre museer 

valgte at benytte eksterne konsulenter til at støtte processen. Inger Marie Hyld-

gård peger på tre vigtige elementer i forberedelsen.

•	 Det sociale: Før fusionen lærte de kommende kolleger hinanden at kende gen-

nem en række fælles sociale arrangementer.

•	 Det praktiske: Mange praktiske ting skulle på plads, fx program og aftale om 

åbningstider. 

•	 Det identitetsmæssige: Der skulle tales om en fælles vision, vælges et fælles 

navn og fælles logo.

Et fjerde element er organiseringen, men ved fusionen flyttede museerne ikke 

fysisk sammen, og man nåede ikke at få en ny struktur på plads. Den ny struktur 

skal først implementeres i vinteren 2012. Den sene implementering af en ny struk-

tur har ifølge tillidsrepræsentanten også nogle fordele. Det giver nemlig mulighed 

for at gøre noget ved de uforudsete børnesygdomme, som fusionen har givet mu-

seet trods den gode forberedelse.

Det er desværre ikke usædvanligt, at en fusion kan være medvirkende årsag til 

en sygemelding med stress,  men det har de undgået på Museum Østjylland.

“Selvfølgelig opstår der også hen ad vejen problemer på vores museum, og vi 

har også haft en stress-sygemelding, men det skyldtes ikke fusionen,” siger Inger 

Marie Hyldgård.

“Men der er et godt psykisk arbejdsmiljø, fordi der er dialog med ledelsen, og 

fordi medarbejderne løbende bliver inddraget. Ledelsen koncentrerer sig om at 

skabe rammerne og at kommunikere en klar vision. Her indenfor er der så rum til, 

at medarbejderne kan udfolde deres faglighed, træffe beslutninger og komme til 

at føle ejerskab til museet og dets virke.”

“Der er et godt psy-
kisk arbejdsmiljø, 
fordi der er dialog 
med ledelsen, og fordi 
medarbejderne løben-
de bliver inddraget.”

Læs Mere  

Og FiND gODe råD

 

Om frivilliges 

 arbejdsmiljø: 

http://arbejdstilsynet.

dk/~/media/at/at/17-

arbejdsmiljoeemner/

frivilligt-arbejde/godt%20

i%20gangfrivilligt%20

arbejdepdf.ashx

http://www.frivillighed.

dk/Webnodes/da/Web/

Public/Forside

Om social kapital på 

 arbejdspladsen:

http://www.arbejdsmiljo-

forskning.dk/da/nyheder/

arkiv/2008/~/media/Fak-

taark/Faktaark-40-social-

kapital.pdf#

http://www.arbejdsmil-

joviden.dk/Viden-om-

arbejdsmiljoe/Social-

kapital

kulturstyrelsens pjece 

med gode råd og cases 

om fusioner på muse-

erne:  

http://www.kulturarv.dk/

publikationer/publika-

tion/artikel/kaerlighed-

eller-tvangsaegteskab/
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syDVesTjysKe Museer

Fusion med fejl på 
Sydvestjyske Museer
Sydvestjyske Museer blev til ved en fusion i 2008, og 
her fire år efter arbejder museet stadig intenst på at 
få den nye organisation til at fungere med nye fæl-
les værdier, ny organisationsplan og ny ledelse.

“Alle erkender i dag, at fusionen var dårligt forberedt. Og de ressourcer, der ikke 

blev brugt på at forberede fusionen, er så rigeligt blevet brugt på at rette op 

på mangler og løse konflikter, der opstod på grund af den dårlige forberedelse. 

Det er virkelig ærgerligt,” konstaterer tillidsrepræsentant Mette Slyngborg.

Mange modstandere

Tillidsrepræsentanten fortæller, at der var flere grunde til, at fusionen blev 

vanskelig, selvom medarbejderne på både Den Antikvariske Samling i Ribe og 

Esbjerg Museum var indstillede på at fusionere i udgangspunktet. Men rammer 

og retning for fusionen var uklare, og det medførte frustrationer blandt ledelse 

og medarbejdere.

Fakta
Sydvestjyske Museer er 

en selvejende institution, 

der følger den kommuna-

le overenskomst. Museet 

blev skabt ved en fusion 

mellem Esbjerg Museum 

og Ribe Antikvariske Sam-

ling i 2008. Fusionen er et 

resultat af, at Kultursty-

relsen efter kommunalre-

formen i 2007 meddelte, 

at man kun vil støtte ar-

kæologien på ét museum 

i hver kommune. 
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“Vi manglede forberedelse i forhold til mål, opgaver, organisationsstruktur 

og både intern og ekstern kommunikation. Bestyrelsen var heller ikke klædt på 

til opgaven. Over en lang periode manglede der derfor et grundlag for hand-

ling i forhold til den nødvendige forandringsproces,” siger Mette Slyngborg.

“Hertil kommer, at medarbejderne havde forskellige overenskomster, løn-

forhold og ansættelseskontrakter, og det medførte forståeligt nok splid, når 

forskellighederne ikke blev håndteret i tide.”

Fremdrift

For at styrke fusionsprocessen har museet hyret ekstern konsulentbistand af 

to omgange. Første gang lykkedes det ikke at etablere en god proces, men an-

den gang blev der sat skub i en positiv udvikling.

Den sidste konsulent er anbefalet af kommunen og udpeget af bestyrelsen. 

Konsulenten har haft fokus på at inddrage medarbejderne, lave anbefalinger i 

forhold til hvad museet fremover skulle fokusere på, få ansat en ny ledelse og 

etableret en ny bestyrelse med de rette kompetencer. 

“Den nye sammensætning af bestyrelsen, den styrkede ledelse, som blandt 

andet er udvidet med en administrationschef samt etableringen af en ny fæl-

les administration, hvor medarbejderne sidder samlet, skaber et nyt udgangs-

punkt for de to tidligere museer. Tidligere havde vi jo hver sin kultur og lå i 

hver sin by,” siger Mette Slyngborg. 

Nu er udfordringen at skabe en fælles kultur i de nye fælles lokaler og få 

diskuteret og udarbejdet politikker og retningslinjer, som alle kan tilslutte sig.

“Vi deler jo alle sammen ønsket om en god arbejdsplads og et godt arbejds-

miljø. Vi har været igennem et uskønt forløb, og derfor tager det tid at få kul-

tur, værdier og adfærd på plads, så der er plads til alle på en ordentlig måde.”

26 opgaver fra et nyt museum 

Mette Slyngborg vurderer, at museet fortsat står over for mange udfordringer, 

men arbejdet med at skabe grundlaget for et godt arbejdsmiljø foregår på 

mange fronter: Der bliver udviklet personalepolitikker og personalehåndbog, 

skabt rammer for velfungerende møder og en faglig samarbejds- og sparrings-

kultur. Endelig skal gamle personkonflikter løses eller få en mindre domine-

rende rolle, og der skal skabes en respektfuld diskussionskultur, hvor fokus er 

på fremadrettede fælles resultater. 

Den eksterne konsulent  har udarbejdet en handlingsplan med 26 opgaver, 

som Sydvestjyske Museer skal have løst for at skabe et velfungerende nyt mu-

seum.

“Planen er en god retningsgiver, og den kan også fungere som garant for 

fremdrift i mit arbejde som tillidsrepræsentant, så det er et fint arbejdsred-

skab,” slutter Mette Slyngborg.

“Vi deler jo alle sammen ønsket om en god 
 arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø. Vi har 
 været igennem et uskønt forløb, og derfor tager 
det tid at få kultur, værdier og adfærd på plads, 
så der er plads til alle på en ordentlig måde.”

Læs Mere  

Og FiND gODe råD

 

kulturstyrelsens pjece 

med gode råd og cases 

om fusioner på muse-

erne:  

http://www.kulturarv.dk/

publikationer/publika-

tion/artikel/kaerlighed-

eller-tvangsaegteskab/

D M  ·  D a n s k  M a g i s t e r f o r e n i n g  ·  p s y k i s k  a r b e j D s M i l j ø

1 4



1 indflydelse 

Den enkelte har indflydelse på sit eget ar-

bejde og på de betingelser, det foregår under. 

Det kan være arbejdstiden, hvem man arbejder sam-

men med, valg af redskaber eller procedurer, arbej-

dets tilrettelæggelse, arbejdsstedets indretning osv. 

2 Mening i arbejdet 

Man kan se, hvordan det, man selv laver, 

har sammenhæng med det samlede pro-

dukt. Det er også sådan, at arbejdet har en mening 

ud over selve det at tjene penge. Her kommer vær-

dier og mål også ind i billedet. 

3 Forudsigelighed 

Forudsigelighed handler om at få de 

relevante informationer på det rigtige 

tidspunkt. Det vigtige her er at undgå uvished og 

ængstelse. Det er altså ikke meningen, at man skal 

kunne forudsige detaljerne i dagligdagen. Forudsi-

gelighed handler om de store linier. 

4 social støtte 

Støtte kan være både praktisk og psykolo-

gisk. Det vigtige er, at den kommer på det 

rigtige tidspunkt, hvor man har behov for det. 

Støtten kan komme fra såvel kolleger som ledere. 

5 Belønning 

Det er vigtigt, at belønningen står mål med 

indsatsen. Ellers vil det opfattes som uret-

færdigt. Belønningen kan være løn, anseelse og på-

skønnelse eller muligheder for udvikling og karriere 

i forbindelse med jobbet. Alle tre former for beløn-

ning har betydning for de ansatte. 

6 Krav 

Kravene i arbejdet er både kvantitative og 

kvalitative. De kvantitative krav skal være 

passende. Det betyder, at man hverken skal have for 

meget at lave eller for lidt. Også de kvalitative krav 

skal passe til personen. Arbejdet skal altså hverken 

være for svært eller for let. Måske “lidt for svært” 

er det bedste. Endelig skal kravene være klare. Man 

skal altså vide, hvornår arbejdet er udført godt nok. 

Kilde: Tage Søndergaard Kristensen, tidligere professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

6De guldkorn
Gennem mange års forskning på Arbejdsmiljøinstituttet  
(det nuværende Nationale forskningscenter for arbejds miljø) har man 
 identificeret seks faktorer, der er helt cen trale for det psykiske arbejds-
miljø. Disse seks faktorer  kaldes populært for “De 6 guldkorn”. 

For de fem første guldkorn gælder det, at man “ikke kan få nok af dem”. Det er altså gavnligt med høj indflydel-

se, meget meningsfyldt arbejde, stor forudsigelighed, god social støtte og en retfærdig belønning for det udfør-

te arbejde. Hvad det sjette guldkorn angår – krav i arbejdet – forholder det sig anderledes. Kravene skal hverken 

være for høje eller for lave. Her gælder det altså om at finde det niveau, der er passende for den enkelte. 

Hvordan står det til for dig og dine kolleger? 
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