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Projekttitel: ”Afdækning af psykisk arbejdsmiljø” 
 
Projektnummer: 2004-026 
 
Projektperiode: august 2004- december 2006 
 
Resumé 
Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, blev i 2004 af Udviklings- og 
Omstillingsfonden under Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling bevilget 322.750 kr. 
i støtte til et projekt om afdækning af det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Baggrunden for arbejdsmiljøprojektet var en registrering af en arbejdssituation der af 
medarbejderne blev oplevet som stadig mere presset. 
 
Projektets formål var således at afdække det psykiske arbejdsmiljø ved at analysere og identificere 
stressbelastningerne i de ansattes arbejdssituation. 
 
Målet med projektet var at bedre det psykiske arbejdsmiljø ved at etablere en ledelses-, samarbejds- 
og organisationsform med fokus på et lærende miljø for såvel VIP som TAP. 
 
Et første tiltag var udarbejdelse af et målrettet spørgeskema til afdækning af instituttets psykiske 
arbejdsmiljø. Undersøgelsen blev fulgt op af individuelle interviews af medarbejderne. Gennem-
førelse af spørgeskemaundersøgelse, interviews og efterfølgende udfærdigelse af rapport blev 
foretaget ved hjælp af ekstern konsulentbistand. 
 
I forbindelse med opfølgning på undersøgelsen afholdtes et internatseminar for instituttets 
medarbejdere for at igangsætte og skabe dialog om de problemstillinger der karakteriserer arbejds-
stedet og har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. 
 
En lang række udviklingstiltag blev defineret og iværksat. Tiltagene tog overordnet sigte på 
mindskelse af arbejdspres for VIP og TAP, på højnelse af informationsniveauet ved instituttet og 
etablering af tværgående faglige fora til fremme af videndeling i et lærende arbejdsfællesskab. 
 
Arbejdsmiljøprojektet blev evalueret i en opfølgende web-baseret spørgeskemaundersøgelse ultimo 
oktober-primo november 2006. 74 respondenter ud af 87 medarbejdere deltog i undersøgelsen. 
Undersøgelsen målte således en svarprocent på 85 %. Til sammenligning var svarprocenten i 
miljøprojektets indledende undersøgelse 86 %. 
 
Undersøgelsen bestod af spørgsmål om samme arbejdsmiljøforhold som den spørgeskemaunder-
søgelse der i 2004 afdækkede det psykiske arbejdsmiljø ved instituttet. Det er ikke muligt direkte at 
sammenligne graden af tilfredshed i de to undersøgelser pga. forskelle i beregningsmodellerne, men 
overordnet tegner der sig et billede af en øget samlet tilfredshed. 
 
Det var fra start en bevidst målsætning ikke at forcere projektet og ikke at påtvinge, men tilbyde 
deltagelse i de enkelte lærende udviklingsaktiviteter. Dette frivillige tilvalg har været betingende for 
projektets gennemførelse. 
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Projektbeskrivelse 
Baggrunden for projektet var en registrering af en arbejdssituation der af medarbejderne blev 
oplevet som stadig mere presset. 
 
Projektets formål var at afdække det psykiske arbejdsmiljø ved at diagnosticere, dvs. analysere og 
identificere de aktuelle stressbelastninger i de ansattes arbejdssituation med henblik på en 
læringsfremmende institutionel organisering tilpasset universiteternes nye virkelighed. 
 
Et centralt sigte var fremme af den indbyrdes information og kommunikation i videndelende 
arbejdsfællesskaber. I forhold til det videnskabelige personale ved en tilstræbt organisering af 
forskning og undervisning i lærergrupper på tværs af traditionelle faggrænser med henblik på 
udvikling og erfaringsbearbejdning af nye, pædagogisk og didaktisk eksperimenterende 
handlemåder og deltagelse i fælles projekter, studiekredse e. lign. forskningsfora. I forhold til det 
teknisk-administrative personale ved en tilstræbt organisering af tværgående samarbejder med 
henblik på sikring af et generaliseret kendskab til specifikke arbejdsfunktioner og opgaveløsninger. 
 
Målet med projektet var således at bedre det psykiske arbejdsmiljø ved at etablere en ledelses-, 
samarbejds- og organisationsform med fokus på et samlet læringsmiljø. 
 
Et succeskriterium ville være at den arbejdsrelaterede psykiske belastning hos medarbejderne er 
elimineret ved projektets ophør. 
 
Det ville endvidere være et succeskriterium at 80 pct. af medarbejderne oplever en motiverende og 
engagerende tilknytning til videndelende og lærende fagmiljøer inden for instituttets samlede 
virksomhed. Resultatet skulle måles ved en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med projektets 
afslutning. 
 
Et første tiltag var udarbejdelse af et målrettet spørgeskema til afdækning af instituttets psykiske 
arbejdsmiljø. Spørgeskemaundersøgelsen blev fulgt op af individuelle interviews af medarbejderne. 
Undersøgelse, interviews og efterfølgende udfærdigelse af rapport blev foretaget ved hjælp af 
ekstern konsulentbistand henover efteråret 2004. 
 
Rapporten specificerede oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø som væsentligt belastet, og det 
fremgik at forskere og fuldtidsundervisere oplevede arbejdsmiljøet som mere belastende end 
medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger og TAP. 
 
Undersøgelsen afdækkede helt overordnet oplevelsen af et generelt stigende arbejdspres og 
skærpede præstationskrav, for VIP’ernes vedkommende specielt i forhold til undervisning. Dette 
skal ses i sammenhæng med en række faktorer: 
 
• Der er en større grad af samdrift mellem forskellige uddannelser og følgelig mange studerende 

med forskellige baggrunde og forventninger på de enkelte hold 
• De studerendes forudsætninger er dårligere end tidligere hvorfor kontakten med de studerende 

er blevet mere tidskrævende 
• De seneste studieordninger åbner mulighed for mere individuelle studieforløb med mere 

vejledning og mere eksamens- og censurarbejde til følge 
• De studerende forventer stor grad af servicering, fx via email 



 3

• Hyppige ændringer i studieordningerne er ressourcekrævende i henseende til udarbejdelse af 
stadig nye undervisningsforløb 

• Studieordningernes bestemmelser er for ambitiøse i henseende til de krævede 
undervisningsressourcer 

• Anonyme evalueringer af undervisningen opleves som et ekstra pres på den enkelte lærer 
 
Et andet indsatsområde var usikkerhed om fremtiden. Rapporten pegede på ønsker om grundigere 
information fra institut, fakultet og universitet, bl.a. om grundlag for trufne beslutninger så ikke kun 
resultater bliver kommunikeret i referater. Hertil føjede sig utryghed i ansættelsen grundet 
svigtende studentertilgang og generelle besparelser med deraf følgende usikkerhed om uddannelsers 
og fagområders fremtid. 
 
TAP’erne oplevede et stigende arbejdspres i forhold til en stadig tiltagende decentralisering af 
opgaver fra fakultetet til studieenhederne uden tilførsel af ekstra ressourcer. 
 
Sammenfattende pegede rapporten på 3 overordnede indsatsområder: 
 
• mindskelse af arbejdspres for TAP 
• mindskelse af arbejdspres for VIP 
• højnelse af informationsniveau 

 
Hertil kommer etableringen af lærende praksisfællesskaber. 
 
I forbindelse med rapportens konklusioner og opfølgningen på undersøgelsen blev der afholdt et 
internatseminar for instituttets medarbejdere for at skabe dialog om de problemstillinger der 
karakteriserer arbejdsstedet og har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og for at diskutere det 
fremtidige arbejde med konkrete opfølgningstiltag. 
 
Seminaret var vellykket. Ikke mindst medarbejdernes mulighed for at tale sammen på tværs af 
traditionelle fagmiljøer blev fremhævet som værdifuldt og som noget der må søges styrket. 
Seminaret afdækkede en række værdier: 
 

• frihed i arbejdet 
• samarbejde 
• fællesskab 
• tryghed 
• kollegial respekt 
• anerkendelse af arbejdsindsatser 

 
Disse værdier er grundlæggende for medarbejdernes trivsel og skulle tjene som udgangspunkt for 
organisationsudviklingsprojekter med henblik på forbedring af samspillet mellem ledelse og 
medarbejdere og mellem medarbejdergrupper indbyrdes for derved at sikre et stimulerende og 
frugtbart arbejdsklima. 
 
Der blev sammensat et antal arbejdsgrupper, som skulle lægge op til egentlige handleplaner. En 
VIP-gruppe og en TAP-gruppe skulle lægge op til udviklingstiltag som inden for deres respektive 
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arbejdsområder kunne mindske arbejdspresset. En tredje arbejdsgruppe skulle komme med forslag 
til udviklingstiltag som kunne højne informationsniveauet. 
 
Arbejdsgruppernes forslag blev præsenteret på et fælles medarbejdermøde, og egentlige 
handleplaner blev diskuteret. 
 
Nedenstående konkrete opfølgningstiltag blev efterfølgende iværksat med henblik på mindskelse af 
arbejdspres for TAP: 

 
• Oprettelse af et TAP-netværk til ideudvikling og erfaringsudveksling 
• Organisering af tværgående arbejdsfællesskaber 
• Udarbejdelse af en håndbog med oplysninger om studie- og institutsekretariaters servicering 

af VIP (afventes) 
• Etablering af fast udvalg med fokus på sekretariaternes arbejdsmiljø 
 

Nedenstående konkrete opfølgningstiltag blev iværksat med henblik på mindskelse af arbejdspres 
for VIP: 
 

• Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen i samarbejde med forskerskolen, omfattende: 
o Orientering til nye ph.d.’ere om forventninger og rettigheder 
o Introduktionskursus for nye ph.d.’ere 
o Etablering af vejledergrupper på instituttet 
o Formaliserede samtaler mellem forskerskolelederen og de ph.d.-studerende efter 2. 

og 4. semester 
o Årlige MUS og GRUS med institutlederen 

• Udfærdigelse af et institutinternt normsystem med henblik på timekompensation for særligt 
krævende arbejdsopgaver 

• Etablering af en studentermedhjælpsordning i forbindelse med undervisningsrelaterede 
opgavetyper 

• Udfærdigelse af Retningslinjer for vejledning ved instituttets lærere til orientering af de 
studerende 

 
Nedenstående konkrete opfølgningstiltag blev iværksat med henblik på højnelse af 
informationsniveauet: 

 
• Afholdelse af medarbejdermøder 2 gange i semestret 
• Information fra instituttet minimum 1 gang om måneden i form af et elektronisk nyhedsbrev 
• Kommunikation af baggrunden for trufne beslutninger i forbindelse med beslutningsreferat 

af møder i institutudvalget 
• Nedsættelse af et fast udvalg med fokus på højnelse af informationsniveauet ved instituttet. 
• Dialogmøder mellem institutlederen og skiftende medarbejdergrupper 

 
Nedenstående konkrete opfølgningstiltag blev iværksat med henblik etablering af videndelende 
fællesskaber: 
 

• Support til e-læring ved en IT-superbruger 
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• Medarbejderne opfordres til at meddele specifikke ønsker om IT-kurser til nævnte 
superbruger med henblik på konkret udmøntning i halvårlige, korte og målrettede kurser 

• Medarbejdere med behov for support til programmet DreamWeaver kan rette henvendelse 
til en superbruger med ekspertise inden for dette program 

• Afholdelse af uformelle frokostmøder hver 14. dag med præsentation og diskussion af 
forskernes aktuelle forskningsprojekter 

• Afholdelse af uformelle frokostmøder hver 14. dag med præsentation og diskussion af 
fagdidaktiske og pædagogiske ideer og erfaringer 

• Afholdelse af et internat i forbindelse med forskningsgruppers arbejdsorganisering 
• Etablering af kollegiale vejledningsgrupper hvor den enkelte deltager i et støttende forum og 

gennem en struktureret, aftalebestemt samtaleform opnår større klarhed i forhold til løsning 
af problemstillinger i det daglige arbejde 

• Ud-af-huset arrangement til etablering af lærergrupper mhp. faglig sparring som et metodisk 
værktøj bestående af en systematisk spørgeteknik i en stramt fokuseret og faseopdelt proces 
med en klar aftalt rollefordeling deltagerne imellem 

 
Sideløbende med disse tiltag til bedring af arbejdsmiljøet arbejdede institutudvalget med 
formuleringen af klare målsætninger for instituttets fremtidige virke. 
 
Sammenfattende havde arbejdsmiljøprojektet befordret en erkendelse af manglende trivsel hos 
mange medarbejdere, og instituttet havde fået vist en vilje til at gøre noget ved det. 
 
Opnåede resultater 
Arbejdsmiljøprojektet blev evalueret i en afsluttende, web-baseret spørgeskemaundersøgelse ultimo 
oktober – primo november 2006. Undersøgelsen bestod af spørgsmål om samme arbejdsmiljø-
forhold som den spørgeskemaundersøgelse der i 2004 afdækkede det psykiske arbejdsmiljø ved 
instituttet. 74 respondenter ud af 87 medarbejdere deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen målte 
således en svarprocent på 85 %. Til sammenligning var svarprocenten i miljøprojektets indledende 
undersøgelse 86 %. 
 
Sammensætningen af instituttets medarbejdere ser således ud: 
 

 Forskere (26) 
  
 VIP (65) Fuldtidsundervisere (18) 
 
  Tidsbegrænsede stillinger (21) 
 
 

ISK 87 medarbejdere  

 

 

 TAP (22) 
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I det følgende fremstilles undersøgelsens resultater af henholdsvis den generelle jobtilfredshed 
fordelt på stillingskategorier og oplevelsen af instituttets udvikling generelt de seneste to år fordelt 
på stillingskategorier. Resultaterne er opgjort dels i antal og dels i procent og gengives både i en 
tabeloversigt og i et grafisk søjlediagram. 
 
Nedenstående tabel viser resultater af den generelle jobtilfredshed fordelt på stillingskategorier. 
 
Opgjort i antal: 
 
Hvordan er din 
generelle 
jobtilfredshed? 

Forsker Fuldtids-
underviser 

Tidsbegrænset 
stilling 

TAP (Tom) Hovedtotal 

Meget tilfreds   3   0   6   2   0 11 
Tilfreds   8   5 11   8   1 33 
Både-og   4   5   0   3   0 12 
Utilfreds   2   1   0   1   0   4 
Meget utilfreds   1   0   1   0   0   2 
(Tom)   0   0   0   0 12 12 
Hovedtotal 18 11 18 14 13 74 
 
Opgjort i procent: 
 
Hvordan er din 
generelle 
jobtilfredshed? 

Forsker Fuldtids-
underviser 

Tidsbegrænset 
stilling 

TAP (Tom) Hovedtotal 

Meget tilfreds   17 %     0 %   33 %   14 %     0 %   15 % 
Tilfreds   44 %   45 %   61 %   57 %     8 %   45 % 
Både-og   22 %   45 %     0 %   21 %     0 %   16 % 
Utilfreds   11 %     9 %     0 %     7 %     0 %     5 % 
Meget utilfreds     6 %     0 %     6 %     0 %     0 %     3 % 
(Tom)     0 %     0 %     0 %     0 %   92 %   16 % 
Hovedtotal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Den generelle jobtilfredshed fordelt på stillingskategorier opgjort i procent: 
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Den generelle jobtilfredshed hovedtotal opgjort i procent: 
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Nedenstående tabel viser resultater af oplevelsen af instituttets udvikling generelt de seneste to år 
fordelt på stillingskategorier. 
 
Opgjort i antal: 
 
Hvordan har 
arbejdsmiljøet på 
instituttet udviklet 
sig de seneste to år? 

Forsker Fuldtids-
underviser 

Tidsbegrænset 
stilling 

TAP (Tom) Hovedtotal 

Meget bedre   1   2   1   2   0   6 
Bedre   4   5   6   6   0 21 
Uændret  10   2 10   5   1 28 
Dårligere   2   2   0   1   0   5 
Meget dårligere   1   0   1   0   0   2 
(Tom)   0   0   0   0 12 12 
Hovedtotal 18 11 18 14 13 74 
 
Opgjort i procent: 
 
Hvordan har 
arbejdsmiljøet på 
instituttet udviklet 
sig de seneste to år? 

Forsker Fuldtids-
underviser 

Tidsbegrænset 
stilling 

TAP (Tom) Hovedtotal 

Meget bedre     6 %   18 %     6 %   14 %     0 %     8 % 
Bedre   22 %   45 %   33 %   43 %     0 %   28 % 
Uændret   56 %   18 %   56 %   36 %     8 %   38 % 
Dårligere   11 %   18 %     0 %     7 %     0 %     7 % 
Meget dårligere     6 %     0 %     6 %     0 %     0 %     3 % 
(Tom)     0 %     0 %     0 %     0 %   92 %   16 % 
Hovedtotal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
 
Instituttets udvikling generelt de seneste to år fordelt på stillingskategorier opgjort i procent: 
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Instituttets udvikling generelt de seneste to år hovedtotal opgjort i procent: 
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Resultaterne for ISK som helhed viser en overvejende jobtilfredshed. Samlet betragtet er 60 % af 
respondenterne (44 medarbejdere), generelt ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med deres job, mens 16 
% af respondenterne (12 medarbejdere), svarer ”både-og”. 8 % af respondenterne (6 medarbejdere) 
er ”utilfreds” eller ”meget utilfreds” med deres generelle jobsituation, og 16 % (12 medarbejdere) 
har undladt at svare. 
 
Det er især medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger som oplever en generel jobtilfredshed. 94 % 
(17 medarbejdere) er enten ”tilfreds” eller ”meget tilfreds”. Dernæst følger TAP’erne med 71 % (10 
medarbejdere) ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” og forskerne med 61 % (11 medarbejdere). Blandt 
fuldtidsunderviserne er ingen ”meget tilfreds”, mens 45 % (5 medarbejdere) er ”tilfreds” med 
jobsituationen. 
 
Denne fordeling af jobtilfredshed på de enkelte medarbejdergrupper er identisk med fordelingen i 
miljøprojektets indledende undersøgelse. Det er ikke muligt direkte at sammenligne graden af 
tilfredshed i de to undersøgelser pga. forskelle i beregningsmetoderne, men overordnet tegner der 
sig et billede af en øget samlet tilfredshed.1 
 
Til trods for en overordnet større grad af tilfredshed oplever 38 % (28 medarbejdere) det psykiske 
arbejdsmiljø som ”uændret”, mens 10 % (7 medarbejdere), jævnt fordelt på de enkelte grupper, 
oplever det psykiske arbejdsmiljø som ”dårligere” eller endog ”meget dårligere” end for 2 år siden. 
36 % (27 medarbejdere) oplever i dag arbejdsmiljøet ved instituttet som ”bedre” eller endog ”meget 
bedre” end for 2 år siden. 16 % (12 medarbejdere) har undladt at svare. 
 

                                                 
1 Den indledende undersøgelse specificerer oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø i form af såkaldte PAI-tal (psykisk 
arbejdsmiljøindeks). Indekset ligger normalt i intervallet 3 til 4. Indekstal omkring 3 findes typisk i organisationer 
præget af dårligt psykisk arbejdsmiljø med et højt sygefravær. Indekstal omkring 3,5 findes typisk i relativt 
velfungerende organisationer, og indekstal omkring 4 i meget velfungerende organisationer. PAI- tallet for ISK som 
helhed var 3,06, dvs., i det mindste, utilfredsstillende lavt. 
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I denne sammenhæng er det værd at bemærke at undersøgelsen er foretaget på et tidspunkt hvor 
instituttet står midt i store organisatorisk strukturelle forandringer (sammenlægning af studienævn 
og studiesekretariater) med direkte arbejdsmæssige følgevirkninger for såvel VIP som TAP. 
 
Herudover har arbejdsmiljøprojektet siden sin start i efteråret 2004 generelt været udfordret af en 
stadig skiftende strategisk omverden, hvor en ny universitetslov og en ledelsesreform er blevet 
implementeret, og hvor universiteterne til stadighed er blevet sat under pres fra politisk hold. Som 
en medarbejder udtrykker det i en kommentar til oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø på 
instituttet i dag i forhold til for 2 år siden: ”Der er sket meget på grund af sociale og faglige 
aktiviteter, men meget ”bombes” tilbage pga. den hierarkiske struktur som den nye universitetslov 
har igangsat”. 
 
Under disse stadige omskiftelser kan miljøprojektet synes at forfølge en uindhentelig målsætning 
om større trivsel for flest mulige. Men spørgsmålet er hvordan miljøet ville have haft det hvis der 
ikke var blevet taget fat om det? 
 
Det er uafviseligt at projektet alene ved sit fastholdte fokus på det psykiske arbejdsmiljø har 
bidraget positivt til den enkelte medarbejders jobsituation ved at synliggøre oplevelsen af stress og 
psykisk belastning som et generelt arbejdsbetinget og ikke et udelukkende individuelt anliggende. I 
modsætning til perioden umiddelbart inden projektets start har der således ikke i projektperioden 
været registreret nogen længerevarende sygemeldinger grundet arbejdsrelateret psykiske problemer 
med behov for psykologhjælp til følge. 
 
Læringspunkter og opnåede erfaringer 
Vi gjorde brug af eksterne konsulenter til design af projektet og gennemførelse af den konkrete 
undersøgelse af arbejdsmiljøet. Oprindeligt var det hensigten at konsulentfirmaet også skulle bistå i 
opfølgningsfasen, men samarbejdet måtte af grunde som vil fremgå nedenfor, afbrydes. En 
overordnet lære har her været hvor afgørende vigtigt det er at vælge en sådan ekstern 
konsulentbistand med allerstørste omhu og at skabe et indgående kendskab hos konsulentfirmaet til 
den specifikke universitetskultur. I sammenhæng hermed er det også vigtigt undervejs i det 
indledende forløb at være kritisk og åben i vurderingerne af konsulenternes forslag til brug af 
metoder og værktøjer frem for blindt at forlade sig på deres selvfølgelig relevans i forhold til 
miljøet. I denne henseende var vi i styregruppen for ”pæne”. Vi stolede for meget på konsulenternes 
erfaringer med miljø- og forandringsprojekter inden for vores sektor og var uden tanke for at en 
kritisk åbenhed samtidig ville kunne bidrage positivt til at indkredse og definere bestemte 
indsatsområder og udviklingsmuligheder. Vi burde have haft tillid til vores egne intuitive 
fornemmelser og ekspliciteret vores skepsis. Denne erfaring til trods vil vi stadig anbefale, i det 
mindste i de indledende faser af et projekt som vores, at gøre brug af ekstern bistand, dvs. at få en 
uafhængig part til at kigge ind i organisationen udefra. Det behøver dog ikke nødvendigvis at være 
et konsulentfirma, men kan også, afhængig af ressourcer, meget vel være en HR-afdeling ved 
institutionen. 
 
Modstanden mod den eksterne bistand, som blev følgen af den manglende afstemning af 
konsulenter og miljø, skulle overraskende vise sig at blive en styrke for projektets videre udvikling, 
nu med styregruppen som facilitator. Vi ville vise at vi kunne selv, og projektet lykkedes. 
 
At projektet således samlet betragtet må siges at have været en succes, skyldes ikke mindst denne 
fælles vilje til kollektivgørelse af det psykiske arbejdsmiljø som et fælles anliggende mellem ledelse 
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og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Vi er alle hinandens arbejdsmiljø, og 
udfordringen består i at skabe mulighed for sammen at forholde os til det. 
 
Ofte er det ganske enkle (banale) midler der skal til for at skabe mærkbart positive resultater. Fx 
blot at tale sammen om hvad vi laver hver især. 
 
Gode råd vil i denne forbindelse være: 
 

1. Brug tid på selve forberedelsesfasen og vær omhyggelig i eventuelt valg af ekstern 
konsulentbistand 

2. Skab samarbejde om projektet mellem ledelse og medarbejdere 
3. Fokuser på et begrænset antal udviklingsområder 
4. Fasthold viljen til at lykkes 
5. Vedligehold projektets fremdrift over tid uden at lade det fylde for meget 
6. Gennemfør projektet på grundlag af frivillig deltagelse 

 
Forankring af projektet 
Projektets resultater er løbende blevet implementeret. Respektive tiltag til mindskelse af arbejdspres 
for TAP og VIP og højnelse af informationsniveauet indgår således i dag som integrerende dele af 
instituttets virke, og instituttet har etableret et årligt eksternat til fokusering af arbejdsmiljømæssige 
temaer. En videreførelse af projektets repræsentative styregruppe skal herudover sikre en fortsat 
udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Til støtte for denne fastholdte opmærksomhed er 
nedenstående forpligtende arbejdsmiljømål blevet indskrevet i instituttets udviklingskontrakt med 
fakultetet for perioden 2006-2008: 
 
a. Kompetenceudvikling for VIP og TAP 
Instituttet vil i forbindelse med afholdelse af MUS fremme den enkelte medarbejders mulighed for 
kompetenceudvikling. 
 
b. Personaleforhold 
Det er et mål at etablere videndelende arbejdsfællesskaber med henblik på fremme af læringsmiljøer, 
kollegial sparring, faglig udvikling, inspiration, motivation. 
 
Det er herunder et delmål at instituttets DVIP’ere fagligt og socialt kommer til at opleve sig som en 
del af fællesskabet på instituttet. 
 
c. Ledelsesdialog 
Det er et mål med øjeblikkelig virkning at styrke dialogen mellem institutledelse og medarbejdere. 
 
d. Informationsniveau 
Det er et mål med øjeblikkelig virkning at højne informationsniveauet ved instituttet samt at etablere 
hensigtsmæssige procedurer og retningslinier for kommunikationen internt på instituttet og i forhold 
til fakultetet. 
 
e. Medarbejdertilfredshed 
Instituttet vil arbejde aktivt på at skabe størst mulig tilfredshed hos flest muligt. Det er et mål at 
minimum 80 % af medarbejderne ved udgangen af 2008 er enten tilfreds eller meget tilfreds med 
instituttets arbejdsmiljø. 
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Etableringen af videndelende arbejdsfællesskaber er undervejs. På TAP-niveau understøttet af 
ensartede principper og fælles udarbejdede procedurer for den generelle sekretariatsbetjening og 
opgaveløsning, brug af fælles databaser og standardskemaer og jævnlige møder. 
 
På VIP-niveau understøttes processen af en forpligtende målsætning i instituttets udviklingskontrakt 
med fakultetet om organisering af 1) en overvejende del af forskningsmedarbejderne i 
forskergrupper med henblik på deltagelse i fælles projekter med ekstern finansiering og 2) en 
overvejende del af underviserne i tværgående lærerteams med henblik på ide- og 
erfaringsudveksling og udvikling af attraktive uddannelser og nye undervisningsformer og –forløb. 
 
Formidlingsaktiviteter 
Internt er projektet såvel i startfasen 2004 som i slutfasen 2006 blevet formidlet på møder for den 
samlede arbejdsmiljøorganisation ved Syddansk Universitet. Endvidere er en følgegruppe med 
repræsentanter fra øvrige fakulteter og institutter ved Syddansk Universitet løbende blevet 
orienteret om projektets udvikling. Herudover er projektet blevet præsenteret på et møde i 
samarbejdsudvalget ved Det Humanistiske Fakultet og på et VIP-møde ved Institut for Litteratur, 
Kultur og Medier samt 2 gange på kurser i forbindelse med arbejdsmiljøuddannelsen. 
 
Eksternt er projektet blevet formidlet i forbindelse med Udviklings- og Omstillingsfondens 
projektstartmøde og i sammenhæng med møder i Forum for Læringsmiljø afholdt af SCKK. 
Endvidere er projektets udvikling løbende blevet formidlet via instituttets hjemmeside. 
 
I forbindelse med projektets afslutning vil de samlede resultater og erfaringer fra projektet blive 
præsenteret for søsterinstitutterne ved Det humanistiske Fakultet. 
 
Evalueringsmetoder 
Den afsluttende evaluering af projektet fandt sted i form af en web-baseret spørgeskemaunder-
søgelse til måling af projektets forløb og resultater. Undersøgelsen var sikret anonymitet og blev 
foretaget via systemet eSurvey. Til hvert spørgsmål var der mulighed for at kommentere. 
 
Undersøgelsen bestod af spørgsmål om samme arbejdsmiljøforhold som den spørgeskemaunder-
søgelse der i 2004 afdækkede det psykiske arbejdsmiljø ved instituttet. Det er ikke muligt at 
foretage en direkte sammenligning de to undersøgelser pga. forskelle i de beregningsmodeller der 
ligger til grund for resultatfortolkningerne. 
 
Spørgeskemaundersøgelsens resultater blev efterfølgende præsenteret på et fælles 
medarbejdermøde. 
 
Evaluering af ekstern konsulentstøtte 
Konsulentstøtten var væsentlig i projektets startfase i henseende til design af forløbet og 
afdækningen af det psykiske arbejdsmiljø i den indledende spørgeskemaundersøgelse. 
 
Projektet blev imidlertid forsinket i forhold til den oprindeligt opstillede tidsplan for de definerede 
opfølgningstiltag. Denne forsinkelse skyldes helt overvejende at instituttet efter den indledende 
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø valgte at afbryde samarbejdet med det eksterne 
konsulentfirma pga. et mismatch i forhold til instituttets særlige kultur. 
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(Valget af eksterne konsulenter var oprindeligt grundet i en personlig tillid til direktøren af det 
pågældende konsulentfirma. Desværre blev yngre konsulenter sat på opgaven. Det bør dog nævnes 
at direktøren selv, som kompensation for utilfredsheden med konsulenternes indsats, efterfølgende 
tilbød sin personlige konsulentstøtte i det umiddelbare videre forløb – og uden beregning. Vi tog 
imod dette tilbud, og det står lysende klart at forløbet ville have levet op til vores indledende 
forventninger hvis denne konsulentbistand havde været gældende fra starten.) 
 
Afslutningsvis ønsker Institut for Sprog og Kommunikation at takke Statens Center for 
Kompetence- og Kvalitetsudvikling for den støtte der er ydet, uden hvilken projektet ikke ville have 
været muligt i den beskrevne form. 


