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Nye chefer i perioden

I 10 året 2010-2019 blev der på de 
statsanerkendte museer ansat i alt 
91 nye ledere (inklusive 3, der blev 
offentliggjort primo januar 2020). 

I snit 9 nye ledere per år.

85 konkrete personer blev udnævnt 
til de 91 lederstillinger, da 6 
personer har været  leder  på to 
forskellige museer i perioden.

I samme periode faldt antallet af 
museer fra 115 museer i 2010 til 97 
museer i 2019.
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Hyppige lederskift

Grafen til højre viser, at stadig flere 
museer er i den situation, at der 
har været skiftet leder mere end en 
gang i løbet af 10 år.

I 2010 havde syv museer ud af 115 
skiftet leder mere end en gang i de 
forgange 10 år (2000-2009). 

I 2019 havde 22 museer ud af 97 
skiftet leder to gange indenfor 10 
år (2010-2019).

Omvendt havde 34 ud af 97 museer 
i 2019 en leder med 10 års 
anciennitet eller mere, mens 56 ud 
af 115 havde en leder med 10 års 
anciennitet eller mere i 2010. 0
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Hvorfor lederskift?

I søjlediagrammet til højre kan 
man se årsagen til de 91 
lederskift, der har været 2010-
2019.

33 gange blev der fundet en ny 
leder, fordi forgængeren gik på 
pension. 20 gange var årsagen, at 
forgængeren fik et andet og 
bedre job. 8 gange var 
forgængeren stoppet efter en 
større konflikt med bestyrelsen 
og/ eller personalet. 7 havde 
været sygemeldt. 23 er uoplyst i 
de offentligt tilgængelige data. 
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Perspektiver

• Det ser ud til, at det er blevet sværere at rekruttere ledere til de 
statsanerkendte museer end før? Det synes at gælde både store og små 
museer (af forskellige grunde). Er forventningerne mere urealistiske end 
før? Eller er der bare færre som ”gider” det slid?

• Det ser ud til, at det er blevet sværere at forblive i en stilling som leder 
på et museum end før. I næsten halvdelen af tilfældene er årsagen til at 
stoppe ikke hverken pension eller karriere. Bør vi gøre noget mere som 
ledere for at støtte hinanden?

• Hvad betyder det for rollen som bestyrelse og for medarbejderne, hvis 
stadig færre museer præges af ledermæssig kontinuitet?
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Del af en helhed

• Ny Museipolitik, SOU 
2015:89. Betänkande av 
Museiudredningen 
2014/2015, 

• Känn dig hemma med 
framtidens museum, 
Riksförbundet Sveriges 
museer 2016

• 5D – en kompetenspolicy för
framtidens museer, DIK 2017



Nutid og fremtid

• I dag mange ‘klassiske’ emne- og fagspecifikke 
kompetencer

• I fremtiden nye kompetencer:

• Komplettere,

• Forstærke og

• Udvikle eksisterende kompetencer

• Ikke erstatning – udvikling og komplettering



Hybridkompetencer 1,0
Ole Strandgaard-modellen 1982

Kurser

A:Museologi I og genstandssikkerhed I

B: ”Kustodekursus”

C: Tekniske anlæg

D: Genstandssikkerhed I og II og magasinkundskab

E: Klimastyring og basalkonservering

F: Registrering og sagsstyring

G: Administrationskursus

H: Museologi II (for ledere)

I: Museumsfoto

K: Udstillingskursus

L: AV-kursus

N: Grafisk kursus

Stillingsbetegnelser

• Rengøringsassistent

• Havemand

• Opsyn

• Betjening

• Museumspedel

• Museumsforvalter

• Registrator

• Konserveringstekniker

• Konservator

• Museumssekretær

• Bogholder/kasserer

• Museumshåndværker

• Museumsfotograf

• Museumstegner

• Museumsdesigner

• Museumslærer

• Oplysningsinspektør

• Museumsinspektør

• Faglig leder



Fra enhed til mangfoldighed

• Den 4. industrielle epoke – industri 4,0

• En digitaliseret verden som grundlæggende 
forandrer samfundsstrukturen

• Samfundet påvirkes af regionalisering, globalisering 
og migration

• Nutidens identitetsopbygning kredser ikke om én 
enhed/identitet, men en mangfoldighed af 
identiteter



Digitalisering

• Tidligere foregik museernes kommunikation kun en 
vej med museet som aktiv afsender og den 
besøgende som passiv modtager

• I dag har museerne fokus på inkludering, dialog og 
fælles beretninger/fortællinger

• Museer og brugere skaber og deler viden sammen, 
ofte ved hjælp af digitale værktøjer



Fra institution til funktion

• Fra formidler af viden til platform for et 
demokratisk møde

• Inkludering, samskabelse og engagerede brugere

• Indhold og viden skabes sammen

• Museernes rolle bliver at stå for værtskabet, åbne 
dørene og muliggøre samskabelsen

• Udviklingen kræver, at museerne og personalet 
besidder hybridkompetencerne 5D



1. Deltagende

• Skabe gode relationer og lære brugerne/deltagerne at 
kende 

• Målgruppe- og omverdensanalyse skal svare på:
• Hvem bruger allerede museet?
• Hvem gør ikke?
• Hvem vil man gerne have skal bruge museet?
• Hvor findes brugere og ikke-brugere?
• Hvordan når man sine brugere?
• Hvilke når man ikke?
• Hvordan vil forskellige brugere bruge museet?

• Publikumsstrategen er en vigtig kompetenceprofil
• Gode værter giver brugere et fortroligt og respektfuldt 

rum



2. Dialog

• Byde ind til samtale og være nysgerrige

• Museerne skal have facilitatorer som muliggør 
dialog

• Kommunikative og spørgekompetencer 

• Ikke styre eller manipulere brugerne

• Kommunikere let tilgængeligt for forskellige 
brugere

• Community-manager er en vigtig kompetenceprofil 
som opsøger brugere og opmuntrer til samtale



3. Delagtighed

• En delagtig bruger er med og påvirker museets indhold

• Gensidig dialog, hvor brugeren går fra at være deltager 
til at påvirke museets virksomhed, fx
• I mødet med museet
• Gennem de beretninger som fortælles, 
• Igennem indsamling 
• I kommunikationen omkring museumsvirksomheden

• ‘Den pædagogiske kurator’ kan kuratere deltagelse og 
dialog, så det leder mod delagtighed

• Delagtigheden skal lede videre mod samskabelse

• Kompetenceprofilen kaldes ‘audience advocate’



4. Demokrati

• Museet skal være en demokratisk platform og et 
tilgængeligt mødested

• Museet skal være en arena for samtale, hvor indholdet 
formes i en dynamisk proces

• Museet har brug for en moderator, der kan håndtere 
diskussioner og løse konflikter

• Museet har brug for en forandringsleder, som kan 
udvikle museet internt til en demokratisk platform og 
teste nye arbejdsformer

• Museet har brug for en procesleder, som ved hvordan 
de rette kompetencer kommer i spil og hvornår 
forskellige beslutninger skal tages



5. Digitalisering 1

• Digitalisering og digitale muligheder forandres hele 
tiden og er relevant for de fire øvrige 
hybridkompetencer

• Museet skal kunne arbejde med og forvalte digital 
information og udvikle digitale arbejdsformer

• Digitalisering tilbyder nye mere tilgængelige 
samskabende arbejdsformer

• Museets public service-rolle tydeliggøres og 
museet får øget betydning for samfundets 
demokratiske udvikling



5. Digitalisering 2

• Digitalisering muliggør innovation og kreativitet og 
giver museet mulighed for at reagere hurtigere

• Sociale medier og digital dele-kultur giver brugere 
mulighed for at bidrage til at skabe og forme museets 
indhold

• Digitalisering øger tilgængeligheden til museernes 
samlinger og kræver skærpede kompetencer om åbne 
data, ophavsret og lagring af data

• Museet har brug for en digital kurator
• Museet har brug for generel digital 

kompetenceudvikling for at styrke sig selv og udvikle 
de andre hybridkompetencer



Hybridkompetencer 2,0
DIK anbefalinger 2019

Kompetencer

Publikumsstrateg

Gode værter

Facilitator

Community-manager

Den pædagogiske kurator

Audience advocate

Moderator

Forandringsleder

Procesleder

Digital kurator

Generelle digitale kompetencer

Stillingsbetegnelser, eksempler

• Frivilligkoordinator

• Bogholder

• Salgsassistent

• Publikumsudvikler

• Museumsforvalter

• Konservator

• Samlingsinspektør

• Museumsmedarbejder

• Kommunikationsansvarlig

• Kuratorisk assistent

• Formidlingsinspektør

• Formidlingsmedarbejder

• Museumsinspektør

• Forsknings- og samlingschef

• Butikschef

• Administrationschef

• Driftschef

• Kulturarvschef

• Vicedirektør

• Direktør



Hybridkompetencer 1,0
Ole Strandgaard-modellen 1982

Kurser

A:Museologi I og genstandssikkerhed I

B: ”Kustodekursus”

C: Tekniske anlæg

D: Genstandssikkerhed I og II og magasinkundskab

E: Klimastyring og basalkonservering

F: Registrering og sagsstyring

G: Administrationskursus

H: Museologi II (for ledere)

I: Museumsfoto

K: Udstillingskursus

L: AV-kursus

N: Grafisk kursus

Stillingsbetegnelser

• Rengøringsassistent

• Havemand

• Opsyn

• Betjening

• Museumspedel

• Museumsforvalter

• Registrator

• Konserveringstekniker

• Konservator

• Museumssekretær

• Bogholder/kasserer

• Museumshåndværker

• Museumsfotograf

• Museumstegner

• Museumsdesigner

• Museumslærer

• Oplysningsinspektør

• Museumsinspektør

• Faglig leder



Hvad betyder det for 
organisationen?



Funktionsorganisation

Adm. og 
drift Samling

Forsk. og 
formidling

Leder



Procesorganisation

Nyt 
museums
-byggeri

Samska-
belses-
projekt

Turisme-
projekt

Proces-
ejer



Matrixorganisation

Adm. og 
drift

Samling Forsk. og 
formidling

Nyt 
museums
-byggeri

Samska-
belses-
projekt

Turisme-
projekt

Leder



Matrixorganisation med filialer

Adm. og 
drift

Samling Forsk. og 
formidling

Nyt 
museums
-byggeri

Samska-
belses-
projekt

Tursime-
projekt

Leder



Kend museets brugere og ikke-brugere – få 
indsigt gennem data

Du får:

• En gennemgang af de forskellige typer 
brugerdata og -analyser, der kan være 
relevante på et museum

• En introduktion til analysemetoder, du 
kan benytte direkte i dit daglige arbejde

• Konkrete eksempler på, hvordan analyser 
og brugerdata kan anvendes på alt fra 
praktisk til strategisk niveau

Læs mere og tilmeld dig her: www.dkmuseer.dk

KURSUS

Starter 23. 
marts. Der er
stadig flere

pladser. 

http://www.dkmuseer.dk/


Distanceledelse af museum med flere filialer 
og besøgssteder

Du bliver i stand til at:

• Styrke din værditilførsel på filialer og 
besøgssteder på trods af fravær

• Navigere i de psykologiske processer, der 
kommer i spil, når du leder og 
samarbejder over distancen.

• Finde balancen mellem distanceledelse 
og lokal selvledelse.

Læs mere og tilmeld dig her: www.dkmuseer.dk

KURSUS

Kurset løber
over 2 moduler

http://www.dkmuseer.dk/




DISKUSSION


