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Summary 
The present thesis addresses the subject of sensemaking in the context of a merger in the Danish 
public sector. More specifically, the case considered is the foundation course at the Technical 
University of Denmark. On January 1st 2013 the Technical University of Denmark (TUD) and the 
Copenhagen School of Engineering (CSE) were merged into a single university. At the same time 
the individual foundation courses of TUD and CSE were joined into a single unit bearing the name 
TUD Foundation Course (TFC). 

Not surprisingly this has given rise to some problems with the employees of TFC having difficulties 
adjusting to the organizational changes inevitably taking place in the wake of such a merger. This 
was illustrated quantitatively by the result of the latest job satisfaction survey, where the teachers 
expressed the feeling that the level of information prior to the merger was inadequate, and that 
their objections had been waved aside. 

Thus the primary objective of the present work has been to gain a deeper insight into the 
teachers’ understanding of the changes taking place, with the intent to come up with suggestions 
to what issues would be advantageous to focus on by the management of TFC. To this end a 
phenomenological approach using Karl Weick’s notion of sensemaking (Weick 1995) has been 
made. Weick describes sensemaking as a process that is: grounded in identity construction, 
retrospective, enactive of sensible environments, social, ongoing, focused on and by extracted 
cues, and driven by plausibility rather than accuracy. 

Using these characteristics a guide was constructed for interviewing three teachers to provide 
qualitative data as a supplement to the results of the job satisfaction survey. Having carried out 
the interviews, this data was analyzed using Weick’s characteristics, and conclusions were drawn 
on what consequences of the changes implemented so far have mattered most to the teachers.  

Additional data was provided by an employee seminar following up on the results of the employee 
satisfaction survey. An analysis of this data taking some of Weick’s recommendations into 
consideration combined with the findings from the interview data finally made it possible to come 
up with some suggestions to what issues the management of TFC might focus on in the future to 
provide the best basis possible for sensemaking among the teachers. 

The main conclusions of the work were the following: 

• The teachers feel that the information prior to the merger was inadequate and that their 
objections were waved aside 

• The teachers hold social interaction in high regard and agree that being split up on two 
campuses is the worst consequence of the merger 

• Visible leadership is a key factor both with regard to a clear description of areas of 
responsibility and physical presence 
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• The management should focus on issuing newsletters on a regular basis and providing a 
clearer structure for meetings in general 

Thus applying the concept of sensemaking, the present work has provided a better knowledge of 
how the teachers of TFC have actually experienced the organizational changes following the 
merger and what issues matter the most to them. Furthermore, on the basis of this information, 
issues to be focused on by the local management have been identified. From a leadership point-
of-view, now the next step is to act on these findings in practice. 
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Kapitel 1 – Indledning 

1.1 Baggrund 
Den 1. januar 2013 fusionerede Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med Ingeniørhøjskolen i 
København (IHK). Dette har blandt andet haft som konsekvens, at DTU Adgangskursus og IHK 
Adgangskursus1, er blevet lagt sammen under én fælles administrativ enhed, ved navn DTU 
Adgangskursus (ADK). En af de umiddelbare følger af fusionen har været, at underviserne på ADK 
nu alle har kontorplads på Ballerup Campus (placeringen af det tidligere IHK), mens en stor del af 
undervisningen fortsat foregår på Lyngby Campus (placeringen af det tidligere DTU). 

Som administrationschef på ADK og en del af det daglige ledelsesteam har jeg det sidste halvandet 
års tid været involveret i en del arbejde forbundet med fusionsprocessen. Jeg har i den forbindelse 
og under den daglige drift i øvrigt kunnet konstatere, at der – måske ikke særligt overraskende – 
er stor forskel på, hvordan medarbejderne har reageret på fusionen. Resultatet af sidste 
trivselsundersøgelse viste en generel utilfredshed med informationsniveauet forud for selve 
fusionen, samt at medarbejderne ikke havde følt sig hørt (Interresearch 2014). Hertil kommer det 
kultursammenstød, der uvægerligt finder sted, når to organisationer med hver deres 
fastforankrede praksis skal forsøge at samarbejde om at finde én fælles måde at gøre tingene på.  

Min ambition med projektet er at øge forståelsen af, hvordan medarbejderne ved ADK har oplevet 
de organisatoriske ændringer, der har fundet og fortsat finder sted i kølvandet af fusionen. En 
sådan viden vil danne grundlag for en mere reflekteret ledelse og således skabe værdi for 
organisationen som helhed. Medarbejdergruppen tæller undervisere såvel som administrativt 
kontorpersonale. Det administrative personale ville uden tvivl kunne bidrage med interessante 
data, men for at gå i dybden med en relativt homogen medarbejdergruppe, har jeg valgt at 
fokusere min undersøgelse på underviserne alene. Dette skal også ses i lyset af, at underviserne 
udgør ca. 90 % af medarbejderstaben, og at ADK’s kerneydelse alt andet lige er undervisning. 

1.2 Problemfelt 
DTU Adgangskursus kan beskrives som et klassisk bureaukrati. Underviserne er ansat på baggrund 
af og varetager opgaver i overensstemmelse med deres kompetencer, og strukturen er hierarkisk 
med direktøren som øverste autoritet. Alle medarbejdere kan dog til enhver tid henvende sig 
direkte til direktøren, der i praksis fungerer som en del af ledelsesgruppen, som er i løbende dialog 
omkring de ledelsesmæssige beslutninger. Selvom ADK strukturelt er opbygget efter 
bureaukratiske principper, måles og vejes organisationen også på antallet af studerende, der 
udløser offentligt tilskud på semesterbasis afhængig af det samlede antal studenterårsværk. 
Organisationen er derfor samtidig præget af et konkurrenceelement og det overvejes løbende, 

1 Selvstændige enheder under Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne forud for fusionen. 
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hvilke initiativer, der kan gøre ADK mere attraktivt end konkurrenterne. Desuden indgår ADK i et 
netværkssamarbejde med landets andre adgangskurser fx omkring udformning af fælles 
studieordning og eksamensplanlægning. Alt i alt kan ADK således beskrives som værende 
underlagt så forskellige styringsparadigmer som NWS (den neo-weberske stat), NPM (New Public 
Management) og NPG (New Public Governance) som beskrevet af Pollitt og Bouckaert (2011). 

En af hjørnestenene i et klassisk bureaukrati er, at det er klart defineret, hvem der tager sig af 
hvad. Denne præmis er blevet udfordret i praksis i forbindelse med fusionen, hvor ledelse og 
administration i sagens natur har måttet konstituere sig i den sammenlagte enhed og fordele 
ansvarsområderne mellem sig. Det samme har til en vis grad været tilfældet i faggrupperne, der 
dels er vokset og dels for nogle gruppers vedkommende har foretaget en udskiftning af den 
fagansvarlige. Selvom dette er sket på papiret, og underviserne er blevet informeret på skrift, kan 
det fortsat konstateres, at der hersker en del forvirring og utilfredshed i det daglige. Underviserne 
har således haft svært ved at skabe mening med de forandringer, der er sket. 

Begrebet meningsskabelse er synonymt med forfatteren Karl E. Weick, der i et af sine større 
værker, ”Sensemaking in Organizations” (Weick 1995), opstiller en række karakteristika af 
betydning for meningsskabelse og diskuterer implikationerne af disse i forhold til ledelsespraksis. 
Med henblik på en operationalisering af de ovenfor beskrevne udfordringer i forskningsøjemed, er 
valget af teori i denne afhandling derfor faldet netop på Weick. Anvendes begrebet 
meningsskabelse, kan det ledelsesproblem, som jeg og den resterende ledelsesgruppe står over 
for, formuleres som et spørgsmål om, hvad vi fremadrettet kan gøre for at præge 
meningsskabelsen i en positiv retning. For at gøre dette fremtidsorienterede ledelsesproblem 
forskningsbart, er det nødvendigt at transformere det til et fortidsorienteret vidensproblem, som 
kan danne grundlag for et spørgsmål, der ved besvarelse kan bibringe øget indsigt og forståelse 
(Justesen og Knudsen 2013). Med andre ord at udarbejde en for opgaven handlingsanvisende 
problemformulering. 

1.3 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående betragtninger og anbefalingerne i (Rienecker og Stray Jørgensen 
2012), er jeg endt med følgende problemformulering som udgangspunkt for den resterende del af 
afhandlingen: 

Hvilke meningsskabelser er på spil blandt underviserne på DTU Adgangskursus i forbindelse med 
de organisatoriske forandringer, der har fundet sted og fortsat finder sted i kølvandet af 
fusionen mellem DTU og IHK, og hvordan kan en øget forståelse heraf udnyttes ledelsesmæssigt 
fremadrettet? 

Forskningsmæssigt lægger denne problemformulering op til brug af såvel et beskrivende, som et 
forstående og et normativt perspektiv. Det normative aspekt er det, der motiverer mig til at 
gennemføre projektet, forståelsesdimensionen er en forudsætning for at nå det normative niveau, 
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og endelig er den beskrivende del en forudsætning for forståelsen. I praksis vil besvarelsen af 
problemformuleringen blive realiseret gennem en mere eller mindre integreret brug af beskrivelse 
og forståelse henholdsvis forståelsen og det normative. 

Jeg har valgt at dele problemformuleringen op i 3 underspørgsmål, som herefter søges besvaret 
hver for sig. Ét relateret til selve den ”fysiske” gennemførelse af fusionen og de hændelser, der gik 
forud herfor, ét relateret til de forandringer der har fundet sted efterfølgende og endelig ét 
relateret til ledelsespraksis fremadrettet. Opdelingen er illustreret i tabel 1.1. 

Underspørgsmål 1 Underspørgsmål 2 Underspørgsmål 3 
Hvordan har underviserne på 
ADK opfattet forløbet omkring 
den ”fysiske” gennemførelse af 
fusionsprocessen? 

Hvilke tanker gør underviserne 
på ADK sig om realiseringen i 
praksis af de organisatoriske 
forandringer, der fortsat finder 
sted efter fusionen? 

Hvad kan med fordel konkret 
fokuseres på fra ledelsesmæssig 
side for at præge den fremtidige 
meningsskabelse i en frugtbar 
retning? 

Tabel 1.1: Underspørgsmål til besvarelse af problemformulering. 

Fokus i de første to er stort set udelukkende på det forståelsesmæssige plan, mens det sidste 
spørgsmål vedrører den normative del af sigtet med projektet. I besvarelsen af det sidste 
spørgsmål vil i sagens natur blive trukket på fundene i forbindelse med besvarelsen af de to første.  

1.4 Afhandlingens opbygning 
Den resterende del af afhandlingen er opbygget som følger. 

Kapitel 2 er afhandlingens teoriafsnit. Der indledes med en uddybning af motivationen for valget 
af Weick og hans karakteristika af betydning for meningsskabelse gennemgås herefter i detaljer. 
Desuden gives en kort redegørelse for fravalg af teori. 

I kapitel 3 beskrives først afhandlingens metodologiske perspektiv. Herefter behandles tilblivelse 
af interviewguiden samt de overvejelser, jeg har gjort mig i den forbindelse såvel som med hensyn 
til udvalg af respondenter, og hvordan interviewene er foregået i praksis. Endvidere kobles nogle 
kommentarer til nogle af de analysemetodiske overvejelser, jeg har gjort mig, og endelig 
kommenteres på mulige alternative empiriindsamlingsmetoder, som ikke har fundet anvendelse i 
denne fremstilling. 

Afhandlingens længste kapitel er kapitel 4, hvor analysen af de indsamlede data gennemføres. 
Først præsenteres resultaterne af den i afsnit 1.1 nævnte trivselsundersøgelse. Herefter følger to 
længere afsnit med fokus på besvarelse af problemformuleringens første to underspørgsmål og 
endelige dedikeres et afsnit til besvarelse af det tredje. Hvert enkelt afsnit afrundes med en 
delkonklusion. 
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I kapitel 5 drages først den endelige konklusion på baggrund af fundene i opgavens øvrige kapitler, 
dernæst kommenteres på hensigtsmæssigheden af den anvendte teori og metode, og til sidst 
foretages en kort empirisk perspektivering. 

Endelig beskrives i afhandlingens sidste kapitel min egen ledelsesmæssige udvikling i forbindelse 
med gennemførelsen af nærværende projekt specifikt og masteruddannelsen generelt. 
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Kapitel 2 – Teori 

2.1 Meningsskabelse som analyseværktøj 
Flere forskere indenfor samfundsvidenskaben betegner Karl Weick som socialkonstruktivist og 
pragmatiker (se fx Hammer og Høpner 2014: 15). Set i et socialkonstruktivistisk perspektiv skabes 
virkeligheden gennem de sociale konstruktioner, mennesker indgår i, hvilket står i modsætning til 
positivismen, som udspringer af den naturvidenskabelige tankegang, hvor der opereres med én 
objektiv sandhed, uafhængig af den sociale kontekst (Justesen og Mik-Meyer 40). Weick er 
imidlertid pragmatisk i sin tilgang til forskningen. Fx skriver han selv: ”Thus whatever ”lessons” 
people dig out of my arguments for whatever settings matter to them are credible implications for 
practice.” (Weick 1995: 186). 

Den “setting”, der har betydning for mig, er den organisatoriske kontekst på ADK, hvor hverdagen 
er præget af kontinuerlige forandringer i kølvandet af fusionen mellem DTU og IHK. Ifølge Weick 
og Quinn (1999), handler forandringsledelse i en sådan kontekst om at forsøge at ”fastfryse” og 
synliggøre forløbene, således at medarbejderne kan skabe mening i hverdagen, hvor lederen 
således påtager sig en rolle som meningsskaber (ibid: 366). 

Som jeg skal komme nærmere ind på i næste kapitel, går meningsskabelse hånd i hånd med en 
fænomenologisk tilgang. Der er tale om et processuelt perspektiv, idet de forskellige parametre, 
der påvirker meningsskabelsen, interagerer i en kontinuerlig proces. Weick påpeger, at man kun 
kan skabe mening med noget, man har oplevet, hvilket han udtrykker lidt poetisk med sætningen 
”How can I know what I think till I see what I say” (Weick 1995: 12). Udsagnet indikerer også, at 
meningsskabelse er noget, der er relateret til identitet (I), handling (say) og noget socialt (andres 
reaktion). I alt præsenterer Weick 7 karakteristika af betydning for meningsskabelse. Da disse 
danner det primære teoretiske grundlag for metode såvel som analyse i nærværende afhandling, 
dedikeres i det følgende et underafsnit til en lidt mere detaljeret gennemgang af hvert enkelt af 
dem. 

2.2 Karl Weicks 7 karakteristika for meningsskabelse 
I ”Sensemaking in Organizations” (Weick 1995) benytter Weick i meget stort omfang referencer og 
referencer til referencer for at underbygge sin teori. Da fremstillingen her ville drukne i en 
stringent gengivelse af hvilke forfattere, der kan tilskrives hvert enkelt begreb, betegnes samtlige 
begreber i det følgende konsekvent som værende Weicks. Jeg har valgt den oversættelse af de 
enkelte begreber, som jeg selv finder mest dækkende. De tilsvarende engelske termer er anført i 
parentes. De 7 karakteristika er: 

1. Identitet (Grounded in identity construction) 
2. Retrospekt (Retrospective) 
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3. Handling (Enactive of sensible environments) 
4. Social (Social) 
5. Kontinuerlig (Ongoing) 
6. Ledetråde (Focused on and by extracted cues) 
7. Troværdighed (Driven by plausibility rather than accuracy) 

 

Figur 2.1: Weicks 7 karakteristiska i forbindelse med meningsskabelse. 

Weick påpeger, at disse elementer eller karakteristika skal opfattes som en ”rough guideline for 
inquiry into sensemaking” (ibid: 18), der har til formål at skabe en ramme omkring begrebet 
meningsskabelse. Det ville således være misforstået at betragte listen som en tjekliste, der ved 
gennemgang fører til en entydig slutning. De 7 karakteristika er imidlertid forskningsbare hver især 
og samtlige indbefatter handling og kontekst. 

2.1.1 Meningsskabelse er betinget af identitet 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for en given person ikke findes én men mange 
identiteter, der konstitueres gennem interaktion. Hvordan, man definerer omgivelserne, afhænger 
af, hvordan man definerer sig selv, men omvendt afhænger definitionen af identiteten også af 
situationen, man står i. Man skaber mening i det, der foregår ved at spørge sig selv, hvilke 
implikationer har disse begivenheder for min identitet (ibid: 23-24). Tolkning af, hvad en hændelse 
betyder for en, afhænger af den identitet, der føles mest passende at påtage sig i situationen i 
langt højere grad end af, hvad der rent faktisk foregår. Jo flere identiteter man har adgang til, 
desto større basis for at skabe mening og dermed mindre sandsynlighed for at blive overrasket. På 
den anden side kan denne mangfoldighed af muligheder som følge af et foranderligt selv skabe 
forvirring. 

Ledetråde 
Kontinuerlig 

Social 

Handling 
Retrospekt 

Identitet 

Meningsskabelse 

Troværdighed 
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2.2.2 Meningsskabelse foregår retrospektivt 
At meningsskabelse sker retrospektivt er nok et af de karakteristika, der tydeligst kommer til 
udtryk i citatet ”How can I know what I think till I see what I say”. Mennesker skaber mening i en 
begivenhed eller handling, efter den har fundet sted, og udfaldet af den påvirker den mening man 
tillægger det hændte. Meningsskabelse er således en proces, der bygger på opmærksomhed, men 
opmærksomhed på, hvad der allerede er sket. Hvad der sker lige nu påvirker også, hvordan man 
ser det, der er sket. Det samme gør det faktum, at det beror på minder, så alt, hvad der påvirker 
hukommelsen, påvirker også meningsskabelsen. Endelig er der mange muligheder for, hvad der 
går forud for/betinger en hændelse, og det er yderst kontekstafhængigt, hvad man tillægger vægt 
og dermed lægger til grund for den mening, man skaber i forbindelse med hændelsen. ”Meaning is 
not ”attached to” the the experience that is singled out. Instead, the meaning is in the kind of 
attention that is directed to this experience.” (ibid: 26).  

2.2.3 Mening skabes gennem handling 
Hvor de to første karakteristika primært er relateret til ”sensing”, er handling (enactment) mere 
relateret til ”making”. Personer er en del af og påvirker deres omgivelser gennem handling. Ens 
handlinger skaber de begrænsninger såvel som muligheder, man står overfor. ”Omgivelserne” er 
ikke én eksternt defineret statisk præmis. Vi er hverken herrer over eller slaver af omgivelserne, vi 
påvirkes som et resultat af vores egne handlinger. Weick påpeger, at man skal være opmærksom 
på, at handling ikke nødvendigvis indebærer fysisk reaktion på en påvirkning, observerbar opførsel 
eller opnåelse af mål. Mening skabes lige så vel af de handlinger som aldrig udføres, udføres for 
sent, droppes for tidligt eller for hvilke tiden aldrig synes at være den rette. Her er meningen ofte 
desto mere tydelig (ibid: 37). 

2.2.4 Meningsskabelse sker i en social kontekst 
Weick illustrerer den afgørende betydning af det sociales betydning for meningsskabelse via 
følgende definition af begrebet organisation: ”An organization is a network of intersubjectively 
shared meanings that are sustained through the development and use of a common language and 
everyday social interaction” (ibid: 38-39). Mening kobles her til intersubjektivitet i et netværk ved 
brug af fælles sprog og gennem social interaktion. Betydningen af den sociale dimension i relation 
til meningsskabelse synes indlysende. Man forsøger at skabe mening i de umiddelbart uforståelige 
hændelser, man kommer ud for i det daglige gennem interaktion med sine kollegaer. Weick 
bemærker hertil at adfærd (conduct) er betinget af andres adfærd, uanset om disse andre er 
forestillede (herunder vil blive involveret senere i processen) eller fysisk til stede. Selv monologer 
og envejskommunikation er betinget af et publikum – og monologen skifter med publikummet 
(ibid: 40). Meningsskabelse i en social kontekst er i øvrigt mere end bare fælles forståelse af 
tingene: Fælles (meningsskabende) handlinger kan også være udtryk for alignment i forbindelse 
med fx kompromis, tvang eller brug af hinanden til at nå egne mål. 
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2.2.5 Meningsskabelse foregår kontinuerligt 
Man kan sige, at meningsskabelse aldrig starter, i og med at den er vedvarende og dermed aldrig 
stopper (ibid: 43). Folk er altid midt i noget. Det, der påvirker meningsskabelsen, er de 
følelsesmæssige reaktioner, folk får på afbrydelser af igangværende projekter, så det vi skal 
fokusere på i organisatorisk sammenhæng er, hvor afbrydelser af planer og standardprocedurer 
mest sandsynligt forekommer. Weick bemærker, at afbrydelser kan være positive, som fx 
forflytning af den plagsomme chef eller afbrydelse af telefonen (ibid: 47). I organisatorisk 
sammenhæng er negative forstyrrelser dog fremherskende, idet man sjældent har kontrol over 
dem, frekvensen er stigende og de som oftest forsinker snarere end fremskynder projekter. Når 
mennesker afbrydes i en planlagt handling, forsøger de at skabe mening med det. Jo sværere det 
er at skabe mening, desto stærkere bliver den følelsesmæssige reaktion. Endelig er det væsentligt 
at bemærke, at folk husker hændelser, der fremkaldte samme følelse, som de har i den 
nuværende situation. Tidligere hændelser kommer således til at udgøre forklaringer her og nu, 
fordi det føles på samme måde. 

2.2.6 Meningsskabelse stimuleres af ledetråde  
Ledetråde (extracted cues) er simple strukturer, folk kan relatere til, som fører til slutninger 
omkring det større hele. Folk lægger mærke til og udleder ledetråde og broderer videre på disse 
(ibid: 49). Processen kan sammenlignes med udviklingen af et frø til et træ: Ingen ved, hvilke 
forgreninger, der finder sted undervejs, men såningen af frøet er altafgørende. Hvilke ledetråde, 
der bliver fremtrædende (ekstraheres) er tæt forbundet med konteksten (kontingent på fx 
personlige karakteristika af afsender og hvilken afdeling af virksomheden, man befinder sig i). I 
første omgang med hensyn til hvad der overhovedet bemærkes og herefter, hvordan det 
fortolkes. Ledetrådene er af stor betydning for meningsskabelsen, da de virker befordrende for en 
kognitiv struktur, der fører til handling, som skaber faktisk mening i stedet for umiddelbare 
antagelser. Weick betegner dette som en form for selvopfyldende profeti (ibid: 54). Det er 
væsentligt at bemærke, at beskaffenheden af ledetråden i sig selv ikke er af den store betydning. I 
forhold til ledelse påpeges således, at det ikke er, hvad lederen planlægger, men hvad han/hun 
gør, der er afgørende for succes. Alle ledere ved groft sagt, at planen foran dem (”ledetråden”) 
ikke er noget værd i sig selv. Det handler om at indgyde tillid i medarbejderne for at få dem til at 
bevæge sig i en bestemt retning, og sørge for at de er opmærksomme på de ledetråde, deres 
handlinger skaber, så de kan lære, hvor de var og få en bedre idé om, hvor de er, og hvor de gerne 
vil hen (ibid: 55). Uanset ansporingen er kriterierne for et succesfuldt udfald, at medarbejderne 
handler, har et billede af, hvor de gerne vil hen og et formål med at nå dertil. 

2.2.7 Troværdighed har betydning for meningsskabelse 
Et kendetegn ved meningsskabelse er, at den ikke beror på akkuratesse (accuracy) og 
fuldstændighed. Weick argumenterer omfattende for, at akkuratesse er af begrænset betydning i 
forbindelse med meningsskabelse. Han nævner fx, at folk filtrerer information i forhold til relevans 
i deres aktuelle situation og som allerede nævnt udleder ledetråde, de kan relatere til. Hertil 
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kommer et tidsaspekt organisatorisk set og den episodiske natur af korrekthed i meningsskabelse, 
samt den interpersonelle natur, der præger organisationer og står i modsætning til objektiv 
perception. Til gengæld handler meningsskabelse om plausibilitet, sammenhæng og rationalitet 
(rimelighed). Det handler om fremstillinger, som er socialt acceptable og troværdige (ibid: 61). 
Meningsskabelse kan derfor stimuleres gennem gode historier. Historier baseret på tidligere 
forsøg på meningsskabelse, der kan fungere som skabeloner, forklare og give energi til aktører, 
hvilket er vigtigere end objektiv korrekthed i forbindelse med meningsskabelse. 

2.3 Implikationer for analysen 
Som allerede antydet er de 7 karakteristika indbyrdes forbundet. Forud for den egentlige analyse 
kan man gøre sig nogle tanker om, hvordan disse karakteristika særligt vil komme til udtryk i 
forbindelse med den konkrete case på ADK. 

Først og fremmest er det forventeligt, at medarbejderne i et vist omfang vil føle sig truede på 
deres identitet i forbindelse med fusionen. Det retrospektive element er allestedsnærværende, 
men det må forventes, at det særligt komme til udtryk i forbindelse med meningsskabelsen 
omkring tiden ”før fusionen”, hvor respondenterne også er påvirket af de hændelser, der har 
fundet sted efterfølgende. Handlinger kan omfatte handlinger fra såvel ledelsen som 
underviserne. Dette vil jeg komme lidt nærmere ind på i metodekapitlets afsnit 3.2. 

Hertil kommer, at den sociale kontekst ikke er veldefineret. Det kan have betydning, hvem man 
interagerer – eller måske ikke længere interagerer – med til daglig, samt på hvilken campus det 
foregår. I relation til kontinuitet kan man forestille sig, at nogle afbrydelser forårsaget af 
forandringerne opfattes som mere meningsforstyrrende end andre. Dette kan kobles til 
ledetrådene, som fx kunne være de udmeldinger, der løbende kommer fra ledelsen og endelig kan 
diverse udmeldinger fra ledelsen opfattes som mere eller mindre troværdige. 

Alt i alt virker det plausibelt, at de ovenfor beskrevne karakteristika vil finde god anvendelse i 
forbindelse med analysen af, hvordan underviserne har oplevet fusionen på ADK og de deraf 
følgende organisatoriske forandringer. Hvordan de er blevet operationaliseret i praksis beskrives i 
følgende kapitel. Sidste afsnit i dette kapitel dedikeres til en kort diskussion af fravalgt teori. 

2.4 Fravalgt teori 
Som nævnt i starten af indeværende kapitel opererer Weick med begrebet kontinuerlig 
forandring. Der findes grundlæggende to ”skoler” inden for forandringsledelse. Modstykket til 
kontinuerlig forandring er episodisk forandring, som også diskuteres i (Weick og Quinn 1999). 
Episodisk forandring bygger på en teknisk-rationel tilgang, hvor det handler om at tø 
organisationen op, ændre og fastfryse igen (ibid: 366). Et eksempel på denne strategi særligt 
tilpasset den offentlige sektor fremstilles af Fernandez og Rainey (2006). En sådan tilgang er efter 
min opfattelse anvendelig, hvis en organisation er kørt fast og har brug for forandringer, for at 
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tilpasse sig omskiftelige omgivelser. På ADK er der ikke behov for at skabe forandringer – 
tværtimod! Jeg har derfor vurderet, at denne teori ikke kunne finde anvendelse i forbindelse med 
projektet. 

En anden kendt forfatter, der kunne have været interessant, er Edgar Schein (2004), som har fokus 
på i særdeleshed organisationskultur. Jeg har ikke nærlæst Schein, men han opererer med 3 
niveauer i sin kulturmodel, som han forbinder med henholdsvis artefakter, forfægtet tro og 
værdier og underliggende antagelser (ibid: 26). ”Artefakter” betegner de synlige organisatoriske 
strukturer og processer, det mellemste niveau relaterer til strategier, mål og filosofier og endelig 
er de underliggende antagelser forbundet med de usynlige holdninger, tanker og følelser, der 
ubevidst tages for givet i organisationen. 

Til sammenligning med Weick, vil jeg mene, at artefakterne kan tolkes som de ledetråde, 
meningsskabelsen bygger på. Det mellemste niveau i Scheins model kan tilsvarende relateres til 
Weicks enactment-begreb, og endelig kan det nederste niveau betragtes som værende forbundet 
med identitet og det sociale aspekt af meningsskabelse. Schein kunne have været et interessant 
alternativ som teoretisk indgangsvinkel til arbejdet præsenteret i denne afhandling. Mit valg er 
imidlertid faldet på Weick, da den mere direkte kobling mellem meningsskabelse og forandringer, 
som hans teori er et udtryk for, efter min opfattelse virker mere oplagt i min aktuelle case. 
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Kapitel 3 – Metode 

3.1 En fænomenologisk tilgang nødvendig 
Det primære mål med undersøgelsen er at opnå en forståelse af hvilke tanker og oplevelser, der er 
på spil blandt underviserne i forbindelse med fusionsprocessen, og hvilke implikationer disse har 
for, hvad man som ledelse med fordel kan fokusere på fremadrettet. Som nævnt i kapitel 1 tager 
analysen udgangspunkt i data i form af resultatet af den seneste trivselsundersøgelse. Disse 
kvantitative data kan give en statistisk indikation af, hvad den generelle holdning er til konkrete 
emner, men bidrager ikke til en dybere forståelse af, hvordan virkeligheden fremstår for den 
enkelte underviser. En sådan indsigt kan faciliteres via en fænomenologisk tilgang ved brug af 
kvalitative data fra semistrukturerede livsverdensinterviews (Kvale og Brinkmann 2008), som 
”søger at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydninger af de beskrevne fænomener” (ibid: 143-144). Betegnelsen ”livsverden” kan 
forekomme ret filosofisk, men skal efter min opfattelse blot tolkes som relateret til, at man med 
en fænomenologisk tilgang sætter fokus på det subjektivt erfarede og dermed, hvordan 
respondenten ”i virkeligheden” oplever tingene. For eksempel kunne underviserne give udtryk for, 
at de ikke har fået nogen informationer overhovedet til trods for udsendelse af et hav af skrivelser. 
Det afgørende er ikke, hvad ledelsen mener den har gjort, men hvordan underviserne har opfattet 
de handlinger og udmeldinger, der har fundet sted. 

Med den fænomenologiske indgangsvinkel kan den position, jeg indtager, betegnes som den 
forstående forskningstype (Launsø og Rieper 2000), der er kendetegnet ved, at forskeren søger 
viden baseret på den udforskedes perspektiv. Kernespørgsmålet formuleres her ”Hvilken mening 
tillægger X (kilden) et bestemt fænomen (Y) i hvilken kontekst (Z)?” (ibid: 22). Koblingen til Weicks 
meningsskabelsesbegreb er nærmest bogstavelig, idet man tager udgangspunkt i den mening 
personen (identiteten) tillægger et fænomen (handling eller ledetråd) i en (social) kontekst. For at 
blive klogere på hvilke meningsskabelser (tanker og oplevelser), der er på spil blandt underviserne 
på ADK, har det derfor virket oplagt, at benytte Weick som primær teori i forbindelse med 
udarbejdelse af interviewguide såvel som i den efterfølgende analyse. 

3.2 Interviewguide med udgangspunkt i meningsskabelse 
Som forberedelse til de gennemførte interviews og med henblik på den efterfølgende analyse, 
blev udarbejdet en matrix med underspørgsmål, teoretiske begreber, bud på interviewspørgsmål 
og forventede svar. På baggrund af denne blev formuleret 16 overordnede spørgsmål opdelt på to 
emner svarende til problemformuleringens to første underspørgsmål. Tabel 3.1 viser strukturen af 
oversigten inklusiv et par eksempler på spørgsmål og forventede svar. Den komplette matrix og 
den endelige spørgeguide kan ses i bilag 1 og 2. Samtlige forventede svar vil blive behandlet i 
forbindelse med analysen i kapitel 4. 
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Problemstilling: 

Hvilke meningsskabelser er på spil blandt underviserne på DTU Adgangskursus i forbindelse med de 
organisatoriske forandringer, der har fundet sted og fortsat finder sted i kølvandet af fusionen mellem 
DTU og IHK, og hvordan kan en øget forståelse heraf udnyttes ledelsesmæssigt fremadrettet? 

Underspørgsmål Teoribegreb (Weick) Konkret spørgsmål Forventet svar 

Hvordan har 
underviserne på 
ADK opfattet 
forløbet omkring 
den ”fysiske” 
gennemførelse af 
fusionsprocessen? 

Identitet. 
Meningsskabelse er 
forankret i, hvordan 
man definerer sig selv 
(afhænger af 
omgivelserne og 
omvendt). Man skaber 
mening ved at spørge, 
hvilke implikationer en 
begivenhed har for 
ens identitet. 

(Hvis du kan huske 
det) Hvad var din 
første tanke, da du 
hørte at fusionen 
skulle gennemføres? 

Respondenterne har 
umiddelbart følt sig truet på 
deres identitet som underviser 
(som er deres primær-identitet i 
arbejdsmæssig sammenhæng). 

Handling. Handlinger 
skaber begrænsninger 
såvel som muligheder 
for meningsskabelse. 
Ikke-handlinger i 
mindst lige så høj 
grad. 

Hvilke tiltag fra ADK-
ledelsens side, husker 
du som 
positive/negative? 
 
Hvilke tiltag fra ADK-
ledelsens side kunne 
du have ønsket dig? 

Tanke med seminar i Helsingør 
god, men der kom ikke meget 
ud af det. 
 
 
Mere fokus på faglig substans 
end på praktiske spørgsmål 
omkring formelle procedurer. 

Hvilke tanker gør 
underviserne på 
ADK sig om 
realiseringen i 
praksis af de 
organisatoriske 
forandringer, der 
fortsat finder sted 
efter fusionen? 
 
 
 

Social. Adfærd (og 
dermed 
meningsskabelse) er 
betinget af andres 
adfærd, hvad end de 
andre er fysisk til 
stede eller 
forestillede. 

Hvordan samarbejder 
du med dine kollegaer 
om at implementere 
forandringerne i 
praksis? 
 
 

Svaret her vil nok i første 
omgang gå på konkrete 
opgaver, men uddybende 
spørgsmål afslører forhåbentlig, 
hvordan det sociale aspekt 
påvirker meningsskabelsen i 
forbindelse med disse fælles 
handlinger. 

Kontinuerlig. Hvad er den mest 
positive forandring, 
der er sket? Hvorfor? 
 
Hvad er den mest 
negative forandring, 
der er sket? Hvorfor? 

Den mest positive hhv. negative 
”forstyrrelse” vil være 
forbundet med hvad, 
underviseren opfatter som det, 
der har haft den mest positive 
hhv. negative effekt i forhold til 
den faglige formidling til de 
studerende. 

Tabel 3.1: Uddrag af matrix med underspørgsmål, teori, interviewspørgsmål og forventede svar. 

Det er væsentligt at bemærke, at de enkelte spørgsmål ikke skal betragtes som værende entydigt 
koblede til de begreber, de er formuleret på baggrund af. Som diskuteret i kapitel 2, er Weicks 
begreber indbyrdes forbundet, og eksempelvis handlinger fra ledelsens side kan lige så vel 
betragtes som produktion af ledetråde, der alt afhængig af den enkelte undervisers (i situationen 
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påtagne) identitet kan virke befordrende såvel som hæmmende for meningsskabelsen. Her skal 
man huske på, at spørgeguiden danner udgangspunkt for et semistruktureret interview og altså 
ikke har til formål at indsamle entydige svar på hvert enkelt spørgsmål et ad gangen. 
Spørgsmålene danner ramme om interviewet, som i praksis udfolder sig som en samtale mellem 
interviewer og respondent med det formål at opnå indsigt i sidstnævntes livsverden. 

En kommentar skal knyttes til et par af Weicks begreber i forhold til den endelige udformning af 
spørgsmålene. Al meningsskabelse foregår retrospektivt, og svarene vil derfor være påvirket af 
den måde, hvorpå respondenterne ser tilbage på de hændelser, der tales om. Det er imidlertid 
svært at formulere spørgsmål, der direkte relaterer til det retrospektive element, og det eneste 
spørgsmål, der derfor er formuleret i forbindelse med dette begreb er et indledende spørgsmål 
om, hvorvidt respondenten tidligere har været med til en fusion.  

Begrebet ”enactment” (handling) er svært at definere og er derfor ligeledes vanskeligt 
kvantificerbart i forhold til formulering af spørgsmål. Det er et aktivt begreb og ikke noget, man 
umiddelbart kan tillægge en betydning på samme måde som fx identitet og ledetråde. For at 
operationalisere begrebet har jeg til spørgeguiden valgt at forbinde det med deciderede fysiske 
handlinger. Handlinger fra ledelsens side i forbindelse med den fysiske del af fusionsprocessen 
(som vist i tabel 3.1) og handlinger fra underviserne selv i forbindelse med de forandringer, der har 
fundet sted i kølvandet af fusionen. Som diskuteret i teoriafsnittet, og som det skal vise sig under 
analysen i kapitel 4, er fravær af handlinger faktisk det mest interessante i den sammenhæng, da 
fravær af handling er ensbetydende med fravær af meningsskabelse. 

Endelig har jeg gjort mig nogle overvejelser om, hvorvidt jeg skulle benytte ordet troværdighed 
eller ordet plausibilitet (jf. afsnit 2.2.7). Jeg har valgt at benytte troværdighed af metodemæssige 
årsager, da det efter min opfattelse ikke ville give meget mening at spørge fx, hvad en respondent 
har fundet mest ”plausibelt” ved ledelsens udmeldinger. De to begreber er i sagens natur nært 
beslægtede, for hvis en udmelding ikke virker plausibel, forekommer den heller ikke troværdig. 
Omvendt må det formodes, at en troværdig kommunikationsform vil få meddelelser til at 
forekomme mere plausible og dermed befordrende for meningsskabelsen. Derfor har jeg i 
forbindelse med dette begreb stillet spørgsmålet ”Hvilken kommunikationsform finder du mest 
troværdig i forbindelse med formidlingen af de forandringer, der finder sted?”. 

3.3 Respondentvalg og -validering 
Da afhandlingen også har et normativt sigte i forhold til den fremadrettede ledelsespraksis, ville 
det give mest mening at interviewe fastansatte personer, der ikke var på grænsen til pension. 
Desuden skulle i sagens natur vælges respondenter, der havde erfaring af mindst et par års 
varighed forud for fusionen. Af praktiske årsager, endte jeg med at begrænse antallet til 3 
respondenter2. De tre respondenter blev til gengæld valgt med så forskellig baggrund som muligt. 

2 Jeg havde oprindeligt taget kontakt til 4, men en af kandidaterne ønskede ikke at deltage. 
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Tanken med dette var, at jo mere heterogen en respondentgruppe, jeg kunne sammensætte, 
desto stærkere ville indikationen være af, at de meninger, de delte, kunne betragtes som 
repræsentative for samtlige (ca. 40) undervisere. Det skal understreges, at (mange) flere 
respondenter havde været ønskværdigt med henblik på at øge generalisérbarheden af mine fund. 

I praksis henvendte jeg mig til de potentielle respondenter vi e-mail (bilag 3) med en kort 
forklaring af, hvad projektet handlede om og en motivering af, hvorfor jeg mente, at den 
pågældende person særligt ville kunne bidrage med interessante data til min analyse; passende 
anciennitet, noget på hjerte og ikke bange for at sige sin ærlige mening. 

Under selve interviewene startede jeg med at takke for, at vedkommende havde tilbudt at stille 
sig til rådighed og informerede om, at interviewet blev optaget, så jeg efterfølgende kunne lave et 
så fyldestgørende journalistisk referat som muligt. Jeg forklarede, at jeg ville tilstræbe en så høj 
grad af anonymitet som muligt og, at hvad der blev sagt under interviewet selvfølgelig under ingen 
omstændigheder på noget tidspunkt ville blive ”brugt imod” vedkommende. Jeg tilføjede i den 
forbindelse, at det naturligvis ikke ville kunne udelukkes, at respondenten kunne genkendes på 
sprogbrug i citater i den endelige fremstilling, og at vedkommende derfor under interviewet gerne 
måtte gøre opmærksom på, hvis der var noget, han/hun ikke ville citeres for. I så fald ville jeg 
flette udsagnet anonymt ind i fremstillingen for så vidt, at det var relevant for min analyse. 

Endelig gjorde jeg opmærksom på, at respondenten ville få referatet til gennemlæsning og 
godkendelse. Dette gjorde jeg ikke alene på grund af det etisk rimelige i, at vedkommende så 
kunne se, hvad han/hun blev citeret for, men i lige så høj grad som en form for 
respondentvalidering (Justesen og Mik-Meyer 2010: 47). Denne metode gav endvidere mulighed 
for, at den enkelte kunne komme med eventuelle supplerende eller uddybende kommentarer og 
ikke risikerede at brænde inde med væsentlige betragtninger, som ikke var kommet frem under 
interviewet. Det kunne dog konstateres, at samtlige respondenter endte med at godkende de 
respektive referater uden yderligere bemærkninger. Referaterne kan ses i deres helhed i bilag 4. 

3.4 Analysemetodiske overvejelser 
De kvantitative data fra trivselsundersøgelsen lader sig præsentere forholdsvis objektivt. I 
forbindelse med analysen af interviewdataene, er det imidlertid værd at gøre sig nogle 
overvejelser om, hvordan det gribes an på en måde, så man dels får udtrukket alle relevante 
oplysninger og dels sikrer en så høj grad af validitet af sine fund som muligt. Jeg har i denne 
fremstilling valgt at læne mig op af de retningslinjer, som Peter Dahler-Larsen præsenterer i 
forbindelse med brug af displays til analyse af kvalitative data (Dahler-Larsen 2002). 

Et display er en koncentreret fremstilling af kvalitative data med henblik på besvarelse af et 
undersøgelsesspørgsmål (ibid: 37-38). Jeg vil ikke kaste mig ud i at udarbejde et decideret display, 
som Dahler-Larsen beskriver det, men vil dog benytte mig af grundtanken, der går på at opdele 
sine data i kategorier. Denne tilgang er en måde at ordne mine data systematisk på, så alle 
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relevante synspunkter fra de tre respondenter i forbindelse med samme begreb kommer til 
udtryk. I overensstemmelse med den øvrige teoretiske tilgang vil jeg her benytte Weicks 
karakteristika af betydning for meningsskabelse som kategorier. Det er vigtigt at bemærke, at 
”kategori” i nærværende sammenhæng er en lidt uheldig betegnelse, da en opdeling på baggrund 
af Weicks begreber i sagens natur vil være langt fra kategorisk. Dette diskuteres lidt nærmere i 
forbindelse med selve analysen i næste kapitel. 

Under opdelingen vil jeg tilstræbe at overholde følgende regler fremsat af Dahler-Larsen (2002): 

- Inklusionsreglen 
- Autenticitetsreglen 
- Transparensreglen 

Inklusionsreglen dækker over, at alle udtalelser om en given kategori skal medtages – også selvom 
de ikke lige stemmer overens med det forventede svar. Autenticitetsreglen siger, at data skal 
gengives som i deres oprindelige form og ikke ”som man lige husker det”. Dette mener jeg til dels 
er sikret allerede via mine omfattende journalistiske referater, som blev udarbejdet umiddelbart 
efter hvert enkelt interview, og som respondenterne endvidere har haft til gennemlæsning. 
Endelig siger transparensreglen, at det skal være gennemskueligt, hvordan man er kommet frem 
til sine konklusioner. Selvom Dahler-Larsen påpeger, at disse regler ikke er ufravigelige (ibid: 39), 
argumenterer han overbevisende for deres gavnlige virkning, og personligt vil jeg betegne reglerne 
som almindelig sund fornuft i forhold til at sikre en så høj kvalitet og validitet af ens videnskabelige 
fund som muligt. 

Efter den indledende opdeling af data, vil jeg forsøge at stille skarpt på ligheder og forskelle 
respondenterne imellem for yderligere at sikre en så stor grad af validitet som muligt, inden jeg 
drager konklusioner på de enkelte underspørgsmål. 

Som en ekstra dimension på analysen har jeg præsenteret mine fund i forbindelse med besvarelse 
af de to første underspørgsmål for en ledelseskollega for også at få hans vinkel på, hvad vi som 
ledelse med fordel kan fokusere på for at præge den fremtidige meningsskabelse i en positiv 
retning. Endvidere har jeg i perioden under arbejdet med projektet stået for afviklingen af et 
medarbejderseminar til opfølgning på resultatet af trivselsundersøgelsen. Dette har affødt en 
masse interessante input fra medarbejderne omkring, hvad de savner af konkrete tiltag fra 
ledelsens side i det daglige. Data som i sagens natur også med fordel kan benyttes til besvarelse af 
tredje underspørgsmål.   

Endelig skal bemærkes, at det faktum, at jeg forsker i egen organisation er en udfordring, da det 
kan være svært at skabe den fornødne afstand og være upåvirket af forudindtagethed. Jeg er 
opmærksom på dette og vil af samme årsag under analysen tilstræbe at indtage et 2. ordens 
perspektiv, som beskrevet af fx Poula Helth (2009), der udtrykker det ”I tænkning betyder ledelse, 
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at man som leder skal være en del af det enkelte system … og samtidig kunne tænke, som om man 
stod udenfor” (ibid: 43-44). 

3.5 Andre metoder til empiriindsamling 
Mine empiriske data består af kvantitative data fra trivselsundersøgelsen samt kvalitative 
interviewdata og endelig en form for blanding i form af input fra netop omtalte seminar. To 
eksempler på andre metoder til indsamling af kvalitative data, der på et tidspunkt har været inde i 
mine overvejelser, er anvendelse af fokusgruppeinterviews (se fx Halkier 2010) og en 
selvetnografisk tilgang som foreslået af Alvesson (2003). 

I forbindelse med fokusgruppeinterview fungerer forskeren som moderator/facilitator i stedet for 
interviewer, og data produceres på gruppeniveau. Her er mange faktorer at tage højde for som fx 
gruppeinteraktion, og som Halkier skriver: ”Moderatoren skal kunne få deltagerne til at tale 
sammen og kunne håndtere de sociale dynamikker blandt deltagerne” (Halkier 2010: 127). Hertil 
kommer min egen rolle som en del af organisationen. Hvordan ville fokusgruppedeltagerne 
(underbevidst) opfatte mig, og kunne min tilstedeværelse måske hæmme dem i at udtrykke deres 
egentlige holdninger i plenum? Selvom tilgangen kunne være interessant i forbindelse med 
belysning af det meget væsentlige sociale element af meningsskabelse, har jeg på denne baggrund 
vurderet, at det simpelthen var for stor en risiko at løbe, at kaste mig ud i denne disciplin. 

Det, der har talt for en selvetnografisk tilgang, er, at forskningsprojektet foregår i egen 
organisation, og at jeg dermed som observerende deltager har naturlig adgang til empirien. Jeg 
ville således i det daglige direkte kunne observere, hvordan personer og/eller grupper af personer 
reagerede og handlede i situationer relateret til de organisatoriske forandringer. Svagheden ved 
metoden er naturligvis, at man som en integreret del af organisationen har svært ved at skabe den 
nødvendige distance. Én ting er objektivt at analysere interviewudsagn, en anden er at producere 
data ved at fortolke udsagn og handlinger observeret i en dagligdag, som man selv påvirker. Hertil 
kommer opsplitningen på de to campusser, der gør, at denne tilgang ville kræve omfattende 
studier begge steder med en efterfølgende analyse af, hvordan også de forskellige fysiske rammer 
de to steder kunne spille en rolle. Alt taget i betragtning, valgte jeg således også at se bort fra 
denne mulighed. 

Netop 2-campus konstruktionen skulle vise sig, at være et af de artefakter, som underviserne 
tillægger stor betydning.  
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Kapitel 4 – Analyse 
Kapitlet indledes med en præsentation af de kvantitative data fra trivselsundersøgelsen, der 
direkte er relateret til den indledende del af fusionsprocessen. Derefter gås i dybden med de 
indsamlede interviewdata, og til sidst behandles data fra medarbejderseminaret. Det overordnede 
billede, analysen har tegnet, er, at underviserne vægter det sociale højt, og at fokus på synlighed 
og klare rammer er væsentlige parametre for den fremadrettede ledelsespraksis. 

4.1 Underviserne følte sig dårligt informeret og ikke hørt 
Som nævnt i indledningen, afslørede resultatet af den sidst gennemførte trivselsundersøgelse, at 
underviserne generelt ikke havde været tilfredse med informationsniveauet, og at de ikke havde 
følt sig hørt i forbindelse med fusionsprocessen. Dette kunne udledes af de såkaldte 
institutspecifikke spørgsmål, som et udvalg under den lokale arbejdsmiljøorganisation i 
samarbejde med ledelsen havde fået inkluderet i den officielle trivselsundersøgelse. Resultaterne 
for et uddrag af de institutspecifikke spørgsmål er gengivet i tabel 4.1. Den samlede trivselsrapport 
kan ses i bilag 5. 

Spørgsmål Score 
1. Jeg synes, at informationen omkring fusionsprocessen 

har været tilstrækkelig 2,1 

2. Jeg har haft gode muligheder for at involvere mig i 
fusionsprocessen i det omfang, jeg har ønsket det 2,9 

3. Jeg oplever, at medarbejdernes forslag og 
indvendinger er blevet hørt i processen 2,0 

4. Jeg synes, at der er blevet gjort en indsats for at skabe 
gode fysiske rammer for undervisning og forberedelse 
i forbindelse med flytningen 

3,7 

5. Jeg mener, det er vigtigt, at jeg har en fast kontorplads 
samme sted som mine kolleger, uanset hvor jeg 
underviser 

4,1 

                       Tabel 4.1: Uddrag af institutspecifikke spørgsmål for DTU Adgangskursus 
                                          med tilhørende resultater (Interresearch 2014: 36). 
 
Respondenterne havde mulighed for at svare fra ”helt uenig” svarende til en bedømmelse på 1 til 
”helt enig” svarende til en bedømmelse på 5. Ifølge den officielle vejledning betragtes et resultat 
mellem 1,0 og 2,9 som ”ringe”, et resultat mellem 3,0 og 3,5 som ”middel” og et resultat mellem 
3,6 og 5,0 som ”godt”. 

Som det fremgår af tabellen, var undervisernes tilfredshed særligt ringe i forbindelse med 
informationsniveauet og med hensyn til, hvorvidt man havde følt sig hørt. Ifølge den officielle 
skala havde underviserne også opfattet muligheden for at involvere sig i processen som ringe, om 
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end i knap så høj grad. Til gengæld kunne konstateres en overvejende tilfredshed med indsatsen 
for at skabe gode rammer i forbindelse med flytningen samt enighed blandt underviserne om 
vigtigheden af at have fast kontorplads samme sted som ens kollegaer uanset undervisningssted.  

Med hensyn til validiteten af dataene i tabel 4.1 kan bemærkes, at svarprocenten for alle 
medarbejdere ved DTU Adgangskursus var på 65%. Det har ikke været muligt at få oplyst hvor stor 
en procentdel af underviserne, der havde besvaret spørgeskemaet, men da langt størstedelen af 
de ansatte er undervisere, må det antages, at svarprocenten for disse ligger på nogenlunde 
samme niveau. En svarprocent på 65 er ikke imponerende. Ifølge statistikbøgerne, bør man op på 
mindst 80%, for at kunne generalisere sine resultater (Watt Boolsen 2014). Eftersom dataene i 
tabel 4.1 er for underviserne specifikt og scorerne for spørgsmål nummer 1, 3 og 5 ligger godt og 
vel inden for de opstillede intervaller, mener jeg dog, at disse i store træk kan betragtes som 
repræsentative for samtlige undervisere. På baggrund af de kvantitative data fra 
trivselsundersøgelsen kan således konkluderes at underviserne: 

• synes at informationen omkring fusionsprocessen har været utilstrækkelig 
• ikke oplever, at deres forslag og indvendinger er blevet hørt i fusionsprocessen 
• mener det er vigtigt at have en fast kontorplads samme sted som kollegaerne uanset 

undervisningssted 

De kvantitative data forekommer entydige, men er ikke særligt brugbare som inspiration til hvad 
man som ledelse med fordel mere konkret kan fokusere på fremadrettet. Dette kræver en dybere 
forståelse af, hvilke tanker og oplevelser der er på spil blandt underviserne, hvilket blandt andet 
kan faciliteres gennem en fænomenologisk tilgang med gennemførelse af kvalitative interviews 
som diskuteret i de foregående kapitler. 

4.2 Kvalitative interviewdata 
Tabel 4.2 viser en oversigt over de udvalgte respondenter, som er kendetegnet ved forskelle i 
faglig baggrund, tidligere tilhørsforhold, anciennitet og køn. Det har i analysen kunnet konstateres, 
at de da også har ganske forskellige indgangsvinkler til følgerne af fusionen. Heldigvis fandtes 
samtidig punkter, hvor respondenterne var meget enige. Netop deres temmeligt forskellige 
profiler understøtter derfor en indikation af, at disse punkter kan tages som et udtryk for, hvad 
der i særlig grad lægges vægt på blandt underviserne generelt. 

Respondent nr. Faggruppe Tidligere enhed Anciennitet Køn 
1 Naturvidenskabelig IHK Høj Kvinde 
2 Humanistisk DTU Høj Kvinde 
3 Naturvidenskabelig DTU Lav-middel Mand 

               Tabel 4.2: Oversigt over respondenter til kvalitative interviews. 
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Analysen er organiseret med udgangspunkt i problemformuleringens underspørgsmål og Weicks 7 
karakteristika af betydning for meningsskabelse. For hvert underspørgsmål indledes med en 
analyse af, hvilke data fra de gennemførte interviews, der direkte kan relateres til hver af Weicks 
begreber. Det er respondenternes egne ord, der anvendes, mens min tolkning går på, hvilke af 
Weicks karakteristika, der er forbundet med de udvalgte passager. 

4.2.1 Den ”fysiske” del af fusionen 
Det første tema i interviewet var relateret til problemformuleringens første underspørgsmål: 
”Hvordan har underviserne på ADK opfattet forløbet omkring den ”fysiske” gennemførelse af 
fusionsprocessen?”. 

Karakteristika identificeret i interviewdata 
Under interviewet og den efterfølgende analyse, viste det sig, at stort set samtlige af Weicks 
karakteristika af betydning for meningsskabelse på den ene eller den anden måde kom til udtryk i 
respondenternes svar. Svarene kunne således efter min opfattelse opsummeres som følger: 

Identitet 
Respondent nummer 1 forbandt umiddelbart fusionen med noget positivt i forhold til sin identitet 
som underviser, da hun med udsigten til en større faggruppe så muligheder for ”øgede 
supportmuligheder og flere sparringspartnere rent fagligt”. Medarbejderseminaret i Helsingør 
huskede hun som en god ting, men hun påpegede, at der (og dette fortsat) hersker en stor grad af 
”’sådan gør vi her, og sådan gør de der’-mentalitet”. 

Respondent nummer 2 havde ikke forventet, at fusionen ville få betydning for hende som 
underviser, da hun forventede, at den fusionerede enhed ville blive placeret i Lyngby, og der 
derfor i praksis ikke ville ske meget andet end en udvidelse af medarbejderstaben. Hun mente, at 
medarbejderseminaret i Helsingør gav anledning til konflikter, fordi der var lagt vægt på faglig 
integration. ”Det er klart, at når man presser folk både på deres identitet i forhold til deres arbejde, 
men også i forhold til, at nu skal vi bare være sociale med nogen vi i realiteten ikke gider – for der 
var jo stor modstand mod det – så får man sådan nogle reaktioner”. Hun bemærkede hertil, at 
man fra ledelsens side måske burde have italesat, at der var mange der følte sig ”møvet ind på” – 
fra begge organisationer. 

Den tredje respondent nævnte, at han på et tidspunkt havde læst en undersøgelse, der viste at 
administrationen på et universitet vokser hurtigere end lineært med universitetets størrelse. ”Og 
min første tanke faldt tilbage på den og var sådan lidt, åh nej …” Hans forventning var nemlig på 
den baggrund, at administrationen på DTU ville komme til at fylde uforholdsmæssigt meget. 

Retrospekt 
Første respondent havde tidligere deltaget i en fusion omend i noget mindre målestok. Hun 
huskede tilbage på den som en glædelig oplevelse på grund af fordelene ved at blive indlemmet i 
en større organisation med adgang til juridisk afdeling mv. Hun erindrede organiseringen af en 
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tidligere flytning fra en fløj til en anden på IHK, som hun betegnede som en parodi og drog parallel 
til flytningen i forbindelse med den aktuelle fusion. ”Der var åbenbart ingen til stede, der var i 
stand til at planlægge sådan en ting praktisk ordentligt”. Hun bemærkede endvidere, at en 
tidligere IHK-rektor var kommet med udtalelser om implikationerne af en fremtidig fusion, som 
pegede i en ny retning for hver gang det kom op. 

Respondent nummer 2 fortalte, at hun for mange år siden havde været ansat på IHK og allerede 
den gang tænkt, at det ville virke logisk at slå de to institutioner sammen. I forbindelse med 
arbejdet med et kommissorium forud for fusionen, som praktisk talt blev arkiveret lodret, nævnte 
respondenten, at ”hvis man gør det tilstrækkeligt mange gange, så gider folk ikke engagere sig 
længere”. 

Handling 
Den første respondent huskede handlinger fra den lokale ledelses side i forhold til at sikre gode 
lokaler på Ballerup Campus som meget positive, men nævnte samtidig, at det så til gengæld var 
ærgerligt, at der ikke var styr på indretningen af klasselokaler mv. Hun huskede arbejdet med 
kommissorium som negativt. En arbejdsgruppe på 8-10 personer knoklede med en vision for 
hvordan det optimalt ville kunne se ud efter fusionen, og intet af det blev taget til efterretning af 
DTU’s direktion. 

Den anden respondent huskede direktørens kamp for at lade os3 blive i Lyngby som positiv. ”Men 
det var også mit indtryk, at han kunne have sagt hvad som helst, uden der var sket noget som 
helst”. Handlinger fra den lokale ledelses side for at gøre flytningen så smertefri som muligt rent 
praktisk huskede hun også som positivt. På den negative side huskede hun, at informationerne 
omkring betingelserne for selve flytningen var meget omskiftelige, så folk blev usikre på, hvad det 
egentlig var, de skulle. Affødt af snakken om kommissorium nævnte hun endvidere, at hun godt 
kunne have savnet flere håndfaste beslutninger fra ledelsens side, frem for at det blev lagt ud til 
medarbejderne, for at de skulle føle, at de også havde noget indflydelse. 

Tredje respondent havde opfattet den lokale adgangskursusledelse som en stødpude mellem 
DTU’s ledelse og medarbejderne på ADK og mente, at det var begrænset, hvad man kunne have 
gjort. Han huskede også at have deltaget i nogle møder med fysikundervisere fra hvert sted 
omkring samkøring af de to steder. Noget som ledelsen var kommet med en indstilling til. 
Respondenten kunne godt have savnet noget information helt i starten, da rygterne begyndte at 
svirre, men mente at den lokale ledelse havde givet den information, der var mulig.  

Det sociale 
Respondent nummer 1 huskede seminaret i Helsingør som en god ting på grund af det sociale 
islæt. Hun mente, at jo mere man tvinger folk til at være sammen, i desto højere grad vil ”sådan 
gør vi her, og sådan gør de der”-mentaliteten forsvinde. ”Den der forskrækkelse, som alle folk kan 

3 Underforstået de tidligere DTU undervisere. 
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have, over at der er nogle andre, der gør noget andet, og gad vide om vi nu kan finde ud af det … jo 
mere man får snakket sammen, desto mere forsvinder det”. 

Respondent nummer 2 kom allerede i forbindelse med dette tema ind på, at det er et stort 
problem, at man er spredt over et større område i Ballerup og ikke mindst på forskellige 
campusser. ”Det, der er det mest problematiske nu, er den der med, at vi er meget spredt. Der er 
ikke noget samlende overhovedet”. I forbindelse med seminaret i Helsingør påpegede hun 
endvidere, at hun ville have foretrukket, at fokus var blevet lagt på noget socialt. 

Den tredje respondent huskede et informationsmøde med dekanen, som han mente var forløbet 
mindre heldigt. Fx var dekanen dukket en halv time senere op end annonceret. ”Det tror jeg, vi var 
mange, der syntes var dårlig stil”. Han huskede intentionen med seminaret i Helsingør som god, 
men at der var alt for kort tid til at drøfte tingene ordentligt, og at han savnede tid til at snakke 
med de nye kollegaer bagefter. Han havde efterfølgende talt med kollegaer om, at man lige så 
godt kunne have holdt det i Lyngby eller Ballerup, eller en dag hvert sted og brugt pengene på 
nogle flasker rødvin ”og på den måde have lavet et mere socialt aspekt af det”. 

Kontinuerlighed 
Den første respondent nævnte, at simple ting som manglende svampe og linealer i 
undervisningslokalerne havde været en stor kilde til frustration. 

Den anden respondent huskede, at mange informationer kom meget ad hoc og hovsa-agtigt. ”Det 
virkede ikke på den måde særlig struktureret eller særlig organiseret, og det betyder selvfølgelig 
også, at der kommer rigtig stor usikkerhed hos os”. 

Den tredje respondent huskede i forbindelse med mødet med dekanen, at han skulle afbryde 
undervisningen en halv time før tid. 

Ledetråde 
Respondent nummer 1 mente, at der var folk fra begge campi, der havde brug for flere 
succesoplevelser for at se fusionen som noget positivt. ”Dem tror jeg, man bliver nødt til at sætte 
på dagsordenen”. 

Respondent nummer 2 savnede mere tydelige udmeldinger fra ledelsen. Realiteten var, at vi skulle 
fusionere, og det vidste alle ”der tror jeg godt, man som ledelse kunne have taget teten noget 
mere og sagt ’nu gør vi faktisk sådan og sådan!’, for det der er værst i sådan en situation, er faktisk 
den der usikkerhed, at vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det er, vi skal”. 

Respondent nummer 3 huskede, at dekanen havde sagt, at det ikke ville blive en demokratisk 
proces. Desuden huskede han at direktøren (for ADK) havde informeret om, at der i hvert fald 
skulle være adgangskursus i Ballerup. Han havde herefter tænkt, at så var spørgsmålet, hvor 
meget der så var tilbage at beslutte for adgangskursus. 

25 
 



Troværdighed 
Første respondent huskede fremsynetheden fra direktørens side med hensyn til at sikre ADK gode 
lokaler på Ballerup Campus som særligt positivt. På den negative side, huskede hun, at DTU’s 
direktion ikke tog anbefalingerne i kommissoriet til efterretning. Mange i Ballerup havde ventet, at 
de kom til Lyngby og det var hendes indtryk, at de fleste i Lyngby havde samme forventning. Den 
konstellation, det endte med, var meget overraskende særlig på grund af arbejdet med 
kommissoriet, der lagde op til allokering af lærerkræfter efter, hvad efterspørgslen var. 

Respondent nummer 2 havde et indtryk af, at man fra DTU’s topledelses side allerede halvandet år 
inden fusionen havde besluttet, at underviserne skulle flytte til Ballerup, men manglede modet til 
at fortælle dem det. ”Det havde været langt bedre at fortælle os det dér end senere”. 

Respondent nummer 3 mente, at mødet med dekanen ”gav et indtryk af, at fusionen var et 
politisk projekt mere end velbegrundet i noget praktisk og fagligt”. I forhold til den lokale ledelse 
syntes han, at der havde været informationsmøder, hvor der var blevet informeret ærligt fra 
direktøren om det man vidste, hvad man ikke vidste, og hvad man ikke måtte sige. 

Kommentar til opdeling 
Den netop præsenterede opdeling af udsagn fra de gennemførte interviews i henhold til Weicks 
karakteristika kan umiddelbart forekomme lidt arbitrær, idet flere af udsagnene lige så vel ville 
kunne relateres til et andet begreb end netop det, det er placeret under. For de enkelte udsagns 
vedkommende, vil det ofte virke mere oplagt at knytte an til et begreb end til et andet, men 
pointen er, at samtlige af Weicks karakteristika af betydning for meningsskabelse i praksis vil være 
indbyrdes forbundne og påvirke hinanden gensidigt. Forskellige personer uddrager forskellige 
ledetråde af en given handling, der samtidig kan udgøre en afbrydelse, meningsskabelsen i det 
sociale rum afhænger af den identitet, de tilstedeværende påtager sig osv. Ovenstående opdeling 
skal derfor ikke betragtes som kategorisk, men blot som en måde at ordne mine data systematisk 
på til facilitering af den lidt mere dybdegående analyse, der følger herefter. Samme 
fremgangsmåde vil blive benyttet i afsnit 4.2.2. 

Forventede og faktiske svar 
I bestræbelserne på at få besvaret første underspørgsmål havde jeg, med udgangspunkt i Weicks 7 
karakteristiska formuleret interviewspørgsmål relateret til de fire af dem, nemlig retrospekt, 
identitet, ledetråde og handling. Mine forventede svar på de stillede spørgsmål var: 

1) at respondenterne umiddelbart havde følt sig truet på deres identitet som underviser 
2) en verificering af at man ikke havde følt sig hørt 
3) at tanken med medarbejderseminaret i Helsingør var god, men at der ikke var kommet 

meget ud af det 
4) at de kunne have tænkt sig mere fokus på faglig substans end på spørgsmål om formelle 

procedurer 
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Med hensyn til at føle sig truet på sin faglige identitet optrådte dette fænomen kun utvetydigt hos 
respondent nummer 2 i forbindelse med de voldsomme faglige uoverensstemmelser, der havde 
fundet sted i hendes faggruppe eksemplificeret ved hændelserne på medarbejderseminaret i 
Helsingør. Respondent nummer 3 udtrykte dog bekymring for, at administrationen ville blive 
uforholdsmæssig stor, hvilket jeg umiddelbart vil tolke som en frygt for, at det kunne blive på 
bekostning af fagligheden. 

I forhold til ikke at føle sig hørt havde begge de to første respondenter fokus på arbejdet med 
kommissorium, hvor de følte, at deres indstilling til DTU’s topledelse på ingen måde blev taget til 
efterretning. Forløbet kan nok mest rammende beskrives som at have foregivet, at der skulle være 
tale om en demokratisk proces, selvom beslutningen var taget på forhånd. En sådan 
ledelsesstrategi er ødelæggende i forhold til at skabe mening i en forandringsproces, da der dels 
sker det, at medarbejderne frustreres over, at deres handlinger bliver meningsløse, og dels at 
troværdigheden hos ledelsen lider et knæk. Ulykken forstærkes af, at medarbejderne husker 
sådanne hændelser, der således kan få negative konsekvenser fremadrettet, når ledelsen ved 
senere lejligheder forsøger at stimulere handling hos medarbejderne til gavn for 
meningsskabelsen. Dette illustreres meget rammende gennem citatet fra respondent nummer 2 
om, at ”hvis man gør det tilstrækkeligt mange gange, så gider folk ikke engagere sig længere”. 

Respondent nummer 1 såvel som 3 gav udtryk for, at idéen med medarbejderseminaret var god, 
og efterlyste mere af samme slags særligt med fokus på det sociale aspekt. Respondent nummer 2 
gav også udtryk for, at det ville have været fint som et rent socialt tiltag, men stiller sig ekstremt 
kritisk i forhold til arrangementet i øvrigt.  

Ligheder og forskelle respondenterne imellem 
Jeg vil nu i lyset af Weicks 7 karakteristika se lidt nærmere på implikationerne af mine fund med 
henblik på at skabe en større klarhed over ligheder og forskelle mellem respondenterne i deres 
opfattelse af forløbet omkring den ”fysiske” gennemførelse af fusionsprocessen. 

Hvis vi tager udgangspunkt i identitet, er det væsentligt at huske på, at man ikke har én men 
mange, og at lige så vel som ens definition af omgivelserne afhænger af, hvordan man definerer 
sig selv, så afhænger definitionen af ens identitet også af den situation, man står i. Respondent 
nummer 1 havde stor fokus på det praktiske, og en af de ledetråde, hun skabte mening ud fra i 
forhold til sin identitet som underviser, var fordelene ved at få flere sparringspartnere rent fagligt. 
Hun var klar over, at der eksisterer en ”os-dem”-mentalitet, blandt flere kollegaer men mente, at 
den ville forsvinde med tiden gennem samtale og flere succesoplevelser i fællesskab. Hun 
efterlyste således her ledetråde og handling fra ledelsens side til fremme af meningsskabelse i en 
social kontekst. I forhold til det retrospektive er det væsentligt at bemærke, at respondent 
nummer 1 tidligere havde deltaget i en fusion og huskede tilbage på den som en positiv oplevelse. 
Samtidig huskede hun også en tidligere flytning som en parodi på det praktiske plan og drog en 
parallel til den aktuelle fusion. Dette kan kobles til kontinuitetsaspektet af hendes 
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meningsskabelse, hvor hun frustreredes over mangelfuld indretning af klasselokaler. Endelig var 
meningsskabelsen – eller manglen på samme – tydelig hos respondent nummer 1 i forbindelse 
med arbejdet med kommissorium, hvor de involveredes arbejde førte til ingenting. På papiret et 
skoleeksempel på facilitering af meningsskabelse, hvor medarbejderne ud fra et troværdigt oplæg 
handler og skaber ledetråde i en social kontekst. Når intet af det så blev taget til efterretning, er 
det ikke underligt, at respondenten forbandt denne proces med noget negativt. Her er 
betydningen af, at meningsskabelse sker retrospektivt særligt tydelig. 

Væsentligt anderledes forholdt det sig med betydningen af identitet for respondent nummer 2, 
hvor denne kom tydeligst til udtryk i forbindelse med den negative oplevelse, hun havde omkring 
medarbejderseminaret i Helsingør, hvor der var komplet fravær af fælles meningsskabelse i den 
sociale kontekst på grund af uforenelige identiteter i faggruppen. Frustrationen var blevet 
forstærket af hendes klare forventning om, at fusionen stort set ingen betydning ville få i praksis, 
da hendes bevidsthed allerede for mange år siden havde opfanget en ledetråd, der havde ført til 
en overbevisning om, at den fusionerede enhed ville komme til at ligge i Lyngby. Hun var dog 
meget bevidst omkring den måde, hvorpå hun selv og andre identiteter gik i forsvarsposition og 
bemærkede i den sammenhæng, at man fra ledelsens side burde have italesat, at der var mange, 
der følte sig ”møvet ind på”. Om end med en lidt anden indgangsvinkel, efterlyste respondent 
nummer 2 således også handling fra ledelsens side, der kunne have sat meningsskabelse i en social 
kontekst på dagsordenen. Af samme årsager som respondent nummer 1 forbandt også 
respondent nummer 2 arbejdet med kommissorium med noget negativt, men efterlyste samtidig 
mere håndfaste beslutninger (handlinger) fra den lokale ledelses side. Hun savnede generelt mere 
konkrete ledetråde i form af udmeldinger om, hvad der skulle ske både fra den lokale ledelse og 
den øverste ledelse på DTU. 

Betydningen af den tredje respondents faglige identitet for hans meningsskabelse kom til udtryk 
gennem udsagnene om frygten for udsigten til en uforholdsmæssigt stor administration, samt at 
hans indtryk var, at fusionen var et politisk projekt mere end velbegrundet i noget praktisk og 
fagligt. Disse betragtninger kan relateres til de ledetråde, han uddrog fra mødet med dekanen, 
hvor han konkluderede, at der nok ikke var så meget tilbage at bestemme for adgangskursus selv. 
Hans kommentar om, at mange havde syntes, at det var dårlig stil, at dekanen var dukket op en 
halv time for sent, er et eksempel på meningsskabelse i en social kontekst. Desuden havde 
hændelsen betydning for ham i kontinuitetssammenhæng, da han bemærkede, at han måtte 
afbryde undervisningen en halv time før tid. Det negative førstehåndsindtryk har sandsynligvis 
farvet hans indtryk af mødet, og når han forsøgte at skabe mening med det retrospektivt, virkede 
alle disse små irritationsmomenter selvforstærkende for oplevelsen som helhed. Han var generelt 
tilfreds med de handlinger, der var foretaget fra den lokale ledelses side, som han betragtede som 
troværdige. Han kunne dog godt have ønsket sig lidt mere konkret information helt i starten. 
Endelig bemærker han, at intentionen med seminaret i Helsingør var god, men at han savnede 
langt mere tid til drøftelser og efterfølgende snak med nye kollegaer. Retrospektivt havde han – i 
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en social kontekst med kollegaer – skabt sig den mening om seminaret, at man burde have henlagt 
det til egne lokaliteter og lavet et mere socialt aspekt ud af det. 

I forhold til de mest negative henholdsvis positive oplevelser i forbindelse med den fysiske del af 
fusionen, kan det konstateres, at der er stor spredning blandt respondenterne med hensyn til, 
hvad der har gjort størst indtryk på dem. På den negative side, var de to første på bølgelængde 
omkring arbejdet med kommissorium, men bortset fra det havde nummer 1 mest fokus på de 
praktiske problemer, mens nummer 2 var mest påvirket af det efter hendes opfattelse forfejlede 
medarbejderseminar i Helsingør og savnede mere konkret handling fra ledelsens side. Her havde 
respondent nummer 3 et helt tredje fokus på, hvad der havde været det mest negative, nemlig 
mødet med dekanen. Det skal i den forbindelse nævnes, at respondent nummer 3 ikke personligt 
havde været involveret i arbejdet med kommissorium, hvilket nok forklarer hans fravær af fokus 
på dette som en negativ oplevelse. 

Respondent nummer 1 oplevede udvidelsen af underviserstaben som noget positivt i en faglig 
sammenhæng og var glad for den lokale ledelses forudseenhed med hensyn til at skaffe gode 
lokaler i Ballerup. Respondent nummer 2 anerkendte direktørens kamp for at blive i Lyngby og var 
også tilfreds med indsatsen i forbindelse med at gøre selve flytningen så smertefri som muligt rent 
praktisk. På den positive side havde respondent nummer 3 ikke noget at udsætte på den lokale 
ledelses håndtering af forløbet, hvor han mente, at der på en troværdig måde var blevet givet den 
information til medarbejderne, der var mulig. 

Endelig er det værd at bemærke, at alle tre respondenter betragtede fokus på det sociale som 
værende af væsentlig betydning i forbindelse med fremme af integrationen. 

Konklusion 
Spørgsmålet var, hvordan underviserne generelt har oplevet forløbet omkring den ”fysiske” del af 
fusionen. Da der ikke foreligger absolut enighed blandt de tre respondenter, ville det være meget 
dristigt at forsøge at slutte noget om oplevelsen blandt samtlige undervisere. På baggrund af 
ovenstående analyse mener jeg dog, at følgende fund er værd at fremhæve: 

• Fravær af meningsskabelse i forbindelse med arbejdet med kommissorium 
• Den lokale ledelse har gjort, hvad den kunne for at sikre de fysiske rammer 
• Social interaktion opfattes som befordrende for integrationen, og der ønskes mere fokus på 

dette fra ledelsens side 

Som diskuteret ovenfor, var tanken med kommissorium god, men desværre var opfølgningen 
under al kritik, hvilket har gjort, at den retrospektive meningsskabelse omkring processen er 
blevet forbundet med noget negativt. At nogle af underviserne nu bærer på erindringen om denne 
hændelse er værd at have blik for fra ledelsens side fremadrettet. 
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At man føler, at den lokale ledelse har gjort, hvad den kunne for at sikre de fysiske rammer, er 
naturligvis glædeligt, og det udgør i sagens natur også en del af svaret på det aktuelle 
underspørgsmål. Selvom det umiddelbart synes som en mindre ting, er det trods alt positivt, og 
det kan således ikke udelukkes, at det fremadrettet kunne bruges ledelsesmæssigt som led i en 
god historie til fremme af meningsskabelsen. 

Det måske vigtigste fund i denne sammenhæng er enigheden om betydningen af det sociale 
element. En konkret indikation af, hvad der med fordel kan fokuseres på ledelsesmæssigt 
fremadrettet, som samtidig vil virke befordrende for meningsskabelsen, hvis det realiseres på en 
fornuftig måde. 

4.2.2 Forandringer i kølvandet af fusionen 
Det andet hovedtema i min interviewguide havde sigte på besvarelse af problemformuleringens 
underspørgsmål 2: ”Hvilke tanker gør underviserne på ADK sig om realiseringen i praksis af de 
organisatoriske forandringer, der fortsat finder sted efter fusionen?”. Som i afsnit 4.2.1 ordnes de 
indsamlede data først efter en skabelon dannet af Weicks karakteristika. Herefter diskuteres 
graden af overensstemmelse med de forventede svar, og endelig stille skarpt på ligheder og 
forskelle respondenterne imellem. 

Karakteristika identificeret i interviewdata 
Som omtalt i sidste afsnit, skal opdelingen i det følgende ikke betragtes som kategorisk, men som 
en måde at ordne mine data systematisk på til facilitering af den lidt mere dybdegående analyse, 
der følger derefter. Under denne forudsætning kan interviewdataene indsamlet fra de tre 
respondenter opdeles som følger: 

Identitet 
Den første respondent var inde på, hvad man som underviser ”plejede” at gøre inden fusionen. 
Hun bemærkede, at hun efter fusionen havde fundet ud af, at hun faktisk havde stillet større krav 
til kemiafleveringer indeværende semester, ”end de studerende havde behøvet at blive udsat for”. 
Noget der ikke var blevet drøftet i faggruppen, fordi man – til trods for et velfungerende 
samarbejde – simpelthen ikke var klar over hinandens praksis på det område førhen.  

Respondent nummer 2 mente, at de forandringer, der fortsat finder sted, påvirker hendes rolle 
som underviser – og sjældent i en positiv retning. Der holdes fast i de gamle identiteter, og hun 
nævnte et eksempel på, hvordan man har afholdt terminsprøver på to forskellige måder i 
parallelle klasser på samme campus, fordi man ikke kunne blive enige om en fælles procedure. 
Hun teoretiserede selv over, at i og med, at hun har undervisning på begge campi, føler hun sig 
ikke rigtig hjemme nogen af stederne. I forhold til faglighed svarede hun, at det betyder meget, da 
den betyder noget for, hvem hun er som underviser, og at hun hele tiden sørger for at opretholde 
en vis faglighed og udvikle den. ”Og der er jo også derfor, jeg godt kan lide at sparre med 
kollegaer, fordi det udfordrer men også udvikler den måde, man underviser på”. 
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Den tredje respondent mente ikke, at de løbende forandringer have indflydelse på hans rolle som 
underviser, men i forhold til, at han var kommet et andet sted hen, hvor der var tradition for at 
gøre tingene på en anden måde, kunne han godt mærke nogle forandringer, som ikke alle sammen 
havde været lige gode. Hans fornemmelse var, at nogle fra det tidligere IHK måske har følt sig 
trængt op i en krog og følt sig bange for at blive ”tromlet”, og derfor forsøgt at bide sig fast i egne 
traditioner med den konsekvens, at det i praksis således ”i nogle tilfælde nærmest er os fra Lyngby, 
der er blevet lidt tromlet”, fordi der lidt mere havde været en tendens til åbenhed den vej. 
Respondenten gav udtryk for, at han føler, at der er rigtig mange, der er på bølgelængde med ham 
rent fagligt. ”Der er jo ikke nogen, der synes, ’hvorfor skal de også lære at løse ligninger i hånden, 
de har jo en lommeregner’. Den holdning er slet ikke til stede.” 

Retrospekt 
I forbindelse med snakken om, hvorvidt der var noget, der var kommet som en større overraskelse 
bemærkede den første respondent, at hun og mange andre tidligere IHK-folk havde undret sig 
over, at det meget pludseligt fra den ene dag til den anden blev meddelt fra DTU’s direktions side, 
hvem der skulle være direktør for ADK efter fusionen. Hun og andre havde haft en forventning om, 
at stillingen skulle genopslås, ligesom det var sket på andre enheder i forbindelse med fusionen, 
men direktionen havde betragtet det som en naturlov, at det blev den tidligere leder fra Lyngby. 
”Den ledelse, der var i Lyngby blev bare udvidet med lederen fra Ballerup, og så var det en hat, der 
skulle passe på det hele”. Respondenten savnede fortsat en forklaring på den del af forløbet. 

I forbindelse med, hvad respondent nummer 2 havde opfattet som den mest positive forandring 
ved fusionen, kunne hun ikke komme på noget positivt overhovedet. 

Ved afslutningen af interviewet bemærkede respondent nummer 3, at det er spøjst, at man fra 
politisk side har kaldt det en fusion, ”når alle vidst, at det var DTU, der spiste IHK”. Han mener dog 
ikke, at det har været så slemt på adgangskursus som det måske har været på andre institutter, da 
de to adgangskurser har lavet det samme og haft en masse samarbejde tidligere. 

Handling 
Respondent nummer 1 bemærkede, at det indeværende semester havde været nødvendigt med 
langt mere dialog og erfaringsudveksling i hendes faggrupper om, hvordan tingene skulle gøres 
eller ikke gøres. Dette opfattede hun som noget positivt, ”fordi man i den sammenhæng arbejder 
sig hen imod noget, der er bedre, end det vi havde”. I forbindelse med troværdig kommunikation 
konkluderede hun, at al væsentlig information fra ledelsen skal ske ved at skrive til de berørte 
undervisere. 

Respondent nummer 2 gav udtryk for, at hun kunne mærke, at hendes faggruppe er temmelig 
afmattet, men tilføjede, at hun ikke vidste, om det var et resultat af fusionen. Hun nævnte et 
eksempel med, at hun havde lagt op til, at der skulle foregå et samarbejde i hele faggruppen om 
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input til UMV-planen4, men at ingen havde meldt sig med noget som helst. ”Det synes jeg ikke er 
særlig befordrende for en faggruppe, der gerne skulle være i konstant udvikling”. Hun nævnte i 
forbindelse med troværdig kommunikation, at når tingene meldes skriftligt ud til alle på forhånd, 
har man mulighed for at sætte sig ind i nogle ting inden plenum. Her nævnte hun igen seminaret i 
Helsingør, hvor informationerne kun var blevet sendt ud til de fagansvarlige. 

Den tredje respondent kunne ikke komme i tanker om nye handlinger han havde foretaget sig 
efter fusionen bortset fra ganske få praktiske ting, og ej heller handlinger han ikke længere foretog 
sig i forbindelse med sit arbejde. Han bemærkede, at han synes, det er godt med et fællesmøde en 
gang imellem, og han mente, at den mængde, der har været afholdt, har været fin. ”Det er lige 
som om, at når der har været nok emner til at man kunne holde et møde, så har man også holdt et 
møde”. Derudover havde han heller ikke følt, at det har været et problem at skrive en mail og 
spørge, hvis der har været et eller andet. 

Det sociale 
Betydningen af det sociale kom blandt andet til udtryk hos respondent nummer 1 gennem det 
allerede gengivne citat: ”fordi man i den sammenhæng arbejder sig hen imod noget, der er bedre, 
end det vi havde”. Hun mente, at det mest positive ved fusionen er, at faggruppen er vokset, fordi 
det er sjovere og alting bliver praktisk meget lettere, når man er flere om det. Hun var ked af den 
nuværende organisering af kontorer og opsplitning på to campi, der gør, at der er mange, man 
næsten ikke ser. Hun nævnte, at det er væsentligt for integrationen, at sørge for at man mødes 
jævnligt alle sammen og tilføjede, at hun tror, at det er noget, man bliver nødt til at gøre lang tid 
endnu. Der ville ifølge respondent nummer 1 være mange ting, der var lettere, hvis man havde 
mulighed for at tale med sine kollegaer hver dag, da man så får vendt nogle ting og udvekslet tips 
og gode idéer. ”To-campi modellen er skod. Det er det absolut dårligste ved fusionen!”. 

Respondent nummer 2 kom ind på, at hun nu forbereder sig meget hjemme af den praktiske 
årsag, at hun har undervisning på begge campi. Hun fortalte, at hun tidligere talte meget med sine 
fagkollegaer, men det gør hun stort set ikke mere af den simple årsag, at hun ikke ser dem. ”Det 
kan jeg godt mangle nogle gange, at man lige kan udveksle erfaringer eller opgaver eller 
synspunkter”. Hun kom også ind på, at der har været en del rygter i forbindelse med fusionen, 
hvor nogen har hørt noget fra nogen og fortæller det videre, og andre har hørt noget fra en anden 
og en tredje fra en helt femte. Hun efterlyste i den forbindelse mere klare udmeldinger fra 
ledelsen. Endelig nævnte hun, at det ville have været en god idé, at vælge ”foregangspersoner” 
blandt medarbejderne, så den gode fusionsstemning lige som kunne sprede sig nedefra og op og 
ikke oppefra og ned. 

På spørgsmålet om hvad der har vært den mest negative forandring, svarede respondent nummer 
3: ”Noget af det, som jeg har været mest ked af, er, at kollegaerne er blevet splittet op”. Han 
bemærkede, at det generelt er et problem, at gode kollegaer sidder et andet sted, og at han ikke 

4 UdviklingsMål og Virkemidler. Strategiplan med 4 års sigte for udvikling af organisationen, som opdateres årligt.  
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længere sparrer med folk, som han tidligere har sparret med. Respondenten syntes, at 
plenummøder er gode, da man ud over at kunne stille spørgsmål til noget, der er meldt ud fra 
ledelsen, også bare kan sidde og tale med kollegaerne om det.  

Kontinuerlighed 
Den første respondent bemærkede, at forandringerne påvirker hendes virke i det daglige, da der 
løbende er mange ting, der skal justeres. Hun påpegede, at implementeringen af forandringerne 
først og fremmest indebærer, at der holdes møder hele tiden i faggrupperne. 

Den anden respondent fortalte, at hun godt kan lide at arbejde struktureret, og når der derfor ikke 
er sat mål for hende, sætter hun sig sine egne mål og reagerer derfor kraftigt, hvis der kommer 
ændringer i disse. Hun nævnte, at det er meget sporadisk, hvilke kollegaer hun samarbejder med, 
hvilket, hun synes, er irriterende. ”I løbet af en uge tidligere, så havde jeg faktisk fået talt med de 
fleste af min danskkollegaer, og det gør jeg overhovedet ikke nu”. Hun nævnte dog også, at I 
forhold til selve hendes undervisning, mener hun ikke, at der er noget hun gør anderledes. 

Respondent nummer 3 kom ind på, at der var kommet nogle nye undervisningsmaterialer. Det var 
ikke noget, han selv var påvirket af dette semester, men han så det mere som en inspiration end 
et irritationsmoment at skulle skifte lærebog og dermed se en anden fremgangsmåde, da det vil 
give noget i den anden ende og ikke var noget, man fik gjort ellers. Han mente, at undervisningen 
og rammer i det store hele har været det samme. Nye lokaler men kun bedre. ”Det har bare været 
at tage herud og så fortsætte sit arbejde”. Den mest positive forandring var ifølge respondenten, 
at det havde været spændende at opleve et fusionsforløb. ”Forandring fryder. Et eller andet sted, 
synes jeg måske, at det har været rart med lidt luftforandring”. På den negative side bemærkede 
han, at det fx har været svært at arrangere møder, fordi flere kun kommer på enten den ene eller 
den anden campus. Endelig kom han ind på de potentielle problemer for studerende, der 
afhængig af forløb kan risikere at skulle skifte campus efter et semester. 

Ledetråde 
Den første respondent fortalte, at der er bestemte medlemmer af ledelsesgruppen, hun går til, 
hvis hun søger bestemte svar. Hvem, hun taler med fagligt, er mest bestemt af den geografiske 
placering, og det er hendes overbevisning, at så snart der flytter flere af de tidligere Lyngbyfolk ind 
på deres kontorer i nærheden af hende, så vil hun tale enormt meget med dem. I forbindelse med 
kommunikation bemærkede respondenten, at hun har svært ved at forlige sig med, at nogen 
kommer og siger, at direktøren lige har sagt sådan og sådan nede i kaffestuen. ”Det er usmart. 
Rammerne skal være rigtig rigtig tydelige”. 

Respondent nummer 2 efterlyste klare og tydelige udmeldinger fra ledelsen, ”for der kommer 
stadigvæk modsatrettede udmeldinger om dette og hint”. Hun uddybede med, at der fortsat er 
forskellige procedurer for, hvordan man gør tingene i Lyngby og i Ballerup, hvilket hun synes er 
mærkeligt, da vi jo er ét adgangskursus. Respondent nummer 2 betragtede den geografiske 
placering som det mest negative ved fusionen. Hun bemærkede, at hun tænker over det, hver 
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gang hun kører til Ballerup, hvor hun bliver irriteret over, at hun behøver det. Omkring fusionen 
generelt efterlyste respondenten nogen, der kunne gå foran. Hun mente, at underviserne selv 
havde skullet finde den retning, de skulle arbejde hen imod, ”og så bliver resultatet jo netop, at vi 
alle sammen tumler rundt i hver vores retning”. 

Respondent nummer 3 opfattede rammerne for arbejdet som meget de samme som tidligere. Nye 
lokaler men blot bedre, så det glædede ham. På den negative side, bemærkede han opsplitningen. 
At nogle af hans kollegaer er i Lyngby, mens han er i Ballerup. Han nævnte, at han på et enkelt 
tidspunkt havde modtaget en mail med en udmelding, hvor han savnede noget forklaring. ”I sådan 
nogle udmeldinger kunne der godt bare lige stå et par linjer om, hvor dén kom fra”. Pointen var, at 
den slags meddelelser generelt bør være ledsaget af et par linjers motivation. I forbindelse med at 
han omtalte fusionen som, at det var DTU, der havde ”spist” IHK, bemærkede han i øvrigt, at der 
nu pludselig står DTU alle vegne på skiltene i Ballerup.  

Troværdighed 
I forhold til kommunikationsformer fandt den første respondent entydigt den skriftlige mest 
troværdig og tilføjede: ”Det er et problem, hvis der bliver meddelt ting rundt omkring til nogen i 
uofficielle fora, også selvom det er i den bedste mening”. Hun mente, at det er vigtigt, at ledelsen 
følger de officielle kommandoveje og hierarkiet og afstikker rammerne lodret, og hun 
konkluderede, som tidligere nævnt, at al væsentlig information fra ledelsen skal ske ved at skrive 
til de berørte undervisere. ”Hvis kommunikationen endelig skal være mundtlig, skal alle være til 
stede, og det er vi aldrig”. 

I forbindelse med hvad hun opfattede som troværdig kommunikation i forbindelse med formidling 
af forandringer, svarede respondent nummer 2 blandt andet: ”Hvis man får noget velformuleret, 
velargumenteret skriftligt materiale og så måske med efterfølgende mulighed for at stille 
spørgsmål – og det kunne så godt være ved noget fælles plenum – det tænker jeg, at det fungerer 
godt”. Endvidere kom hun ind på, at ”det, der også har været problemet under denne fusion, er, at 
der jo har været rigtig mange rygter”. Hun nævnte herefter et eksempel, hvor direktøren havde 
meldt ud, at han ikke kunne sige mere, fordi han ikke vidste mere, og gjorde klart, at hun mente, 
at det var bedre med sådan en udmelding frem for at medarbejderne går og tænker, at tingene 
bliver hemmeligholdt. 

Respondent nummer 3 gav udtryk for, at der for ham egentlig ikke var den store forskel rent 
troværdighedsmæssigt om en meddelelse kom fra mand til mand, i plenum eller via en mail. ”[Jeg] 
regner da med, at I taler med én tunge”. Han konstaterede dog, at han godt kan lide at modtage 
information på mail, da det er dejligt overskueligt, og så har man det, hvis man lige skal slå det op. 

Forventede og faktiske svar 
Som beskrevet i kapitel 3, havde jeg til interviewets andet hovedtema formuleret spørgsmål med 
udgangspunkt i samtlige af Weick karakteristika bortset fra begrebet retrospekt. Mine 
forventninger til svarene på de stillede spørgsmål var, at de ville vise: 
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1) at underviserne identificerer sig med et stærkt fagligt etos, og selvom de mange praktiske 
og fysiske forandringer i hverdagen kan være frustrerende, er det ikke i en grad, der ryster 
dem i deres virke, og at deres faglige identitet ligefrem er det, der holder dem motiverede 

2) at handlinger, som underviserne foretager sig efter fusionen, som de ikke gjorde tidligere 
og omvendt handlinger, de ikke foretager sig nu, som de foretog sig tidligere, ville være 
positivt for nogle, mens de ville være negativt for andre 

3) at det sociale aspekt påvirker meningsskabelse i forbindelse med de handlinger, der 
udføres i fællesskab 

4) at man som udgangspunkt søger støtte i ”sine egne” kollegaer fra ens oprindelige 
institution 

5) at den mest positive henholdsvis negative forstyrrelse vil være forbundet med, hvad 
underviseren opfatter som det, der har haft den mest positive henholdsvis negative effekt i 
forhold til den faglige formidling til de studerende 

6) at den mest troværdige kommunikationsform i forbindelse med formidling af de 
forandringer, der finder sted, betragtes som enten meddelelser på personalemøder, via e-
mail eller gennem personlig samtale 

For alle tre respondenters vedkommende kan spores en betydning af det faglige etos. Nummer 1 
er optaget af de studerendes tarv med hensyn til arbejdsbelastningen og opfatter det som positivt, 
at man i den nu større faggruppe kan samarbejde hen imod noget bedre. Nummer 2 kan godt lide 
at sparre med kollegaer med henblik på at udvikle sin undervisning og beklager, at hun ikke 
længere får talt med alle fra sin egen faggruppe ugentligt. Nummer 3 er dels helt specifik omkring 
den fælles fag-faglighed, som han værdsætter og hilser dels nye lærebogssystemer velkomment 
med henblik på faglig udvikling. Ingen af underviserne synes at være rystet i deres daglige virke, 
men det ville nok være en overfortolkning på baggrund af de foreliggende data at slutte, at dette 
netop skyldes det stærke faglige etos. Til gengæld er det interessant at bemærke, hvilke ledetråde 
de enkelte respondenter har udledt af forandringerne og reageret på i forhold til deres faglige 
virke – positivt såvel som negativt, samt at de alle er optagede af den sociale dimension, og 
hvordan opsplitningen på to campusser har haft en negativ effekt på den faglige sparring. 

Med hensyn til nye handlinger, der foretages eller handlinger, der ikke længere foretages kan 
konstateres en høj grad af spredning respondenterne imellem. Den første har fokus på det 
praktiske med, at der er mange ting, der skal justeres i det daglige, og at det har været nødvendigt 
med flere møder. Intet af det synes hun dog at opfatte som specielt negativt eller positivt. 
Respondent nummer 2 er mest påvirket af, at hun skal pendle mellem de to campusser, hvilket er 
et stort irritationsmoment, og at hun nu forbereder sig hjemme i stedet for på kontoret, da det går 
ud over den daglige kontakt med kollegaerne. Umiddelbart kan den tredje respondent slet ikke 
komme i tanker om handlinger, han foretager sig eller ikke længere foretager sig bortset fra små 
praktiske ting. I forbindelse med det sociale betegner han det imidlertid som et problem, at han 
ikke længere sparrer med folk, som han tidligere sparrede med i det daglige. 
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At det sociale aspekt påvirker meningsskabelsen i forbindelse med de handlinger, der udføres i 
fællesskab kan til dels udledes af de foreliggende data om end på meget forskellige måder i 
forhold til hver enkelt respondent. Her er fokus for den første respondents vedkommende igen 
rettet mod det praktiske, hvor hun bemærker, at det har været nødvendigt med langt mere dialog 
og erfaringsudveksling om, hvordan tingene skulle gøres, men at hun har opfattet det som noget 
positivt og altså dermed som befordrende for meningsskabelsen. Dette understøttes af hendes 
udsagn om, at det er sjovere og alting bliver meget lettere, når man er flere om det. For den anden 
respondents vedkommende er det lige så tydeligt blot med modsat fortegn, idet 
meningsskabelsen her lider under det komplette fravær af fælles handlinger i faggruppen, hvilket 
eksemplificeres ved proceduren omkring afvikling af terminsprøven, samt i forbindelse med den 
manglende tilbagemelding fra faggruppen vedrørende input til UMV-planen. (Det konkrete 
spørgsmål i interviewguiden gik på, hvordan respondenterne samarbejdede med deres kollegaer 
om at implementere forandringerne i praksis). Svarene fra respondent nummer 3 er knap så 
stærkt ladede i den sammenhæng. Han nævner dog, at han er glad for plenummøder, fordi man 
her kan sidde og tale med kollegaerne om ledelsens udmeldinger, hvilket må tolkes som et udtryk 
for det sociales betydning for meningsskabelsen i forbindelse med de forandringer, der sker. 

Der var ingen udsagn fra de tre respondenter, der tydede på, at man som udgangspunkt søger 
støtte i ”sine egne” kollegaer fra ens oprindelige institution. Det skal i den forbindelse nævnes, at 
der ikke direkte blev spurgt om dette, så selvom svarene ikke tyder på, at det er tilfældet, kan det 
næppe udelukkes, at man i en frustrerende situation nok snarere ville søge mod en gennem 
mange år fortrolig sparringspartner end en helt ny kollega – særligt, hvis det eksempelvis var 
sidstnævnte, der var årsag til frustrationerne. 

For respondent nummer 1 er den mest positive forstyrrelse, at faggruppen er vokset, mens det 
mest negative er opsplitningen på 2 campusser. Begge dele kan tolkes som værende det 
forventede svar, da hendes respektive udsagn, om at alt bliver lettere, når man er flere om det og, 
at man omvendt mister muligheden for at udveksle gode tips og idéer, når man ikke har mulighed 
for at tale med kollegaerne hver dag, begge er direkte udtryk for, at hendes fokus er rettet mod 
afviklingen af undervisningen. Som allerede nævnt kunne respondent nummer 2 ikke komme på 
noget som helst positivt i forbindelse med fusionen. Men også hos hende er det mest negative 
forbundet med den geografiske opsplitning, der gør, at hun ikke får talt med sine kollegaer i 
samme grad som tidligere og dermed har mulighed for at udveksle erfaringer, opgaver eller 
synspunkter. Jeg tolker denne respondents udsagn som knap så direkte møntet på formidlingen til 
de studerende som i tilfældet med respondent nummer 1, men også her er fokus på, hvordan den 
faglige interaktion med kollegaerne påvirkes negativt af 2-campus modellen. For den tredje 
respondents vedkommende er det mest positive ved fusionen ”luftforandringen”. Historien 
melder desværre ikke noget om, hvad han mere konkret har fundet positivt5, men kombineret 

5 Noget jeg naturligvis med fordel kunne have spurgt ind til under interviewet, men desværre ikke tænkte nærmere 
over i situationen. 
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med hans udsagn om det positive i at skifte lærebogssystem en gang imellem vil jeg betegne det 
som en indikation af, at hans fokus er på den faglige udvikling og dermed også rettet mod selve 
undervisningen. På den negative side er han på bølgelængde med de to andre og betegner også 2-
campus konstruktionen som det mest negative og ligeledes begrundet med fraværet af mulighed 
for kollegial sparring. Alt i alt vil jeg konkludere, at de faktiske svar i denne sammenhæng ligger 
forholdsvis tæt op ad det forventede og i øvrigt udgør et godt eksempel på, hvor stor en betydning 
den faglige identitet har for meningsskabelsen blandt underviserne. 

Det sidst forventede svar rummer mere eller mindre en helgardering, men heldigvis peger svarene 
fra de tre respondenter i samme retning. Den første respondent svarer helt entydigt, at skriftlig 
kommunikation er mest troværdig. Hun efterlyser i samme forbindelse tydelige rammer fra 
ledelsens side. Nummer 2 foretrækker skriftlig (velargumenteret) kommunikation med mulighed 
for at stille spørgsmål efterfølgende og efterlyser ligeledes klare og tydlige udmeldinger fra 
ledelsen. Endelig giver respondent nummer 3 udtryk for, at hvad angår troværdighed, er der ikke 
den store forskel for ham på skriftlig og mundtlig kommunikation, men han kan godt lide mails til 
reference. Desuden efterlyser han, at alle udmeldinger ledsages af et par linjers motivation. Ud 
over at være relateret til troværdighed af udmeldinger peger disse fund på vigtigheden af 
ledetråde i forbindelse med meningsskabelse. Rygter er ledetråde, der peger i alle mulige 
retninger, mens fast udstukne rammer fra ledelsen udgør ledetråde, der er fælles for alle 
medarbejdere, og de derfor kan skabe mening ud fra i en social kontekst. Respondent nummer 2 
og 3 er begge inde på, at den skriftlige kommunikation skal være velargumenteret, hvilket også må 
tolkes som en kvalitetsparameter i forhold til plausibilitet og troværdighed. 

Ligheder og forskelle respondenterne imellem 
De forventede svar i forbindelse med andet underspørgsmål har allerede kastet lys over flere af de 
ligheder og forskelle, der kan spores de tre respondenter imellem. Inden jeg konkluderer endeligt 
på implikationerne af svarene, vil jeg i det følgende forsøge at udnytte Weicks karakteristika til at 
stille yderligere skarpt på, hvad der samler og skiller de tre respondenter i deres udsagn. 

Den første respondents fokus på udvidelsen af faggruppen kan kobles til identitet såvel som 
kontinuitet, handling, ledetråde og den sociale kontekst. Hun betragter udvidelsen som noget 
positivt i og med, at hun ser muligheder for handling i en fælles social kontekst til udvikling af 
fagligheden. Kontinuiteten i dagligdagen, som hun har været vant til, er på den anden side 
udfordret ved de mange små afbrydelser, hvor man lige skal blive enige om forskellige ting, og det 
har været nødvendigt med flere møder end hidtil. Respondenten virker dog neutral og objektiv 
omkring disse afbrydelser, og jeg mener derfor ikke, det er noget, der påvirker hendes 
meningsskabelse i negativ retning overordnet set. Hvad hun direkte betegner som negativt, er den 
ledetråd, hun udleder af fusionen i form af opsplitningen på to campusser, som forhindrer hende i 
at tale med mange af sine kollegaer til daglig. I relation til det retrospektive element fremgår det, 
at respondent nummer 1 endnu ikke har kunnet finde mening med forløbet omkring valg af 
direktør for den fusionerede enhed. Mere konkret i forhold til troværdighed er det værd at 
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gentage, at respondenten forbinder skriftlig kommunikation og tydelige og hierarkisk udstukne 
rammer fra ledelsen med noget troværdigt. 

For respondent nummer 2 er der stor fokus på identitet. Dels på grund af de store interne 
problemer i faggruppen, men også mere konkret for hendes eget vedkommende, hvor hun direkte 
giver udtryk for, at hun på grund af 2-campus modellen og det faktum, at hun har undervisning 
begge steder ikke rigtig føler sig hjemme nogen af stederne. Ledetråden i form af den geografiske 
opsplitning bliver i særdeleshed problematisk for respondent nummer 2, da hun til stadighed 
mindes om den under hendes pendlen frem og tilbage. Det sociale får en dobbelt betydning for 
respondent nummer 2, da hun ikke alene er forhindret i den daglige sparring med kollegaer, som 
hun værdsætter, men samtidig oplever en splittelse i faggruppen lokalt på den nye campus. Alt 
taget i betragtning er det ikke uforståeligt, at respondenten i retrospekt ikke kan komme i tanker 
om en eneste positiv ting som følge af fusionen. I forhold til troværdighed efterlyser den anden 
respondent tydelige rammer fra ledelsens side og velargumenteret skriftlig kommunikation forud 
for eventuelt plenum, så hun har mulighed for at sætte sig ind i nogle ting, inden hun stiller 
opklarende spørgsmål. Det er også interessant at bemærke, at hun efterlyser ”foregangspersoner” 
blandt medarbejderne til at sprede den gode fusionsstemning. I relation til Weicks begreber kan 
konkluderes, at hun i begge tilfælde efterlyser (troværdige) ledetråde fra ledelsens side, der kan 
anspore til handling. 

Den tredje respondent giver udtryk for, at hans faglige identitet i fællesskabet betyder meget, men 
mener ikke at de løbende forandringer har indflydelse på hans rolle som underviser. Til gengæld 
har han en fornemmelse af, at andre har følt sig trængt op i en krog og derfor har bidt sig fast i 
egne traditioner, hvilket i nogle sammenhænge har haft negative konsekvenser for samarbejdet. 
Han er generelt ikke påvirket i negativ retning af de forstyrrelser, der finder sted. Faktisk ser han 
kun den diskontinuitet, som fusionen er det ultimative udtryk for som noget positivt. På det 
sociale plan er han inde på problemerne med at være splittet op på to campusser i forhold til fx at 
arrangere møder, og mere væsentligt er han ked af at have mistet muligheden for at sparre med 
kollegaer, som han hidtil har gjort. Han har generelt været tilfreds med handlingerne og 
kommunikationen fra den lokale ledelse, som han også har fundet troværdig. Han nævner dog en 
enkelt mail, hvor han savnede noget forklaring. Som omtalt ovenfor efterlyser han således at den 
slags udmeldinger ledsages af et par linjers motivation, hvilket kan tolkes som et udtryk for hans 
opfattelse af, hvad der karakteriserer troværdige ledetråde fra ledelsens side.   

Hvis man ser på forskellene de tre respondenter imellem, er det påfaldende, at både respondent 
nummer 1 og nummer 3 – om end med hver deres fokus – i udgangspunktet ser de ændringer 
fusionen har ført med sig som noget positivt, mens dette på ingen måde er tilfældet for 
respondent nummer 2. På det mere specifikke plan, står den første respondent alene med sin 
undren over proceduren for valg af direktør for den fusionerede enhed. Det er naturligvis i den 
forbindelse væsentligt at bemærke, at dette kun er i forhold til de to andre respondenter, der 
kommer fra det tidligere DTU og ikke i forhold til hendes tidligere IHK-kollegaer. Respondent 
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nummer 2 er ene om at have undervisning på begge campusser indeværende semester og den 
deraf affødte frustration over at skulle pendle. Endelig står respondent nummer 3 lidt alene med 
at synes stort set upåvirket af de forandringer, der har fundet sted samt hans tilfredshed med 
handlinger og udmeldinger fra ledelsens side generelt. Dette kan muligvis forklares med, at hans 
relativt begrænsede anciennitet sammenlignet med de to andre gør, at han har følt sig mindre fast 
forankret i en bestemt identitet forud for fusionen. 

Der, hvor de tre respondenter først og fremmest er enige, er omkring problemet med 
opsplitningen af kollegaer på de to campusser, hvor de alle tre giver udtryk for det tab det er, at 
de ikke har samme kontakt til kollegaerne i det daglige som hidtil. Et andet område, hvor de er på 
bølgelængde er i forbindelse med troværdig kommunikation fra ledelsen. Særligt nummer 1 og 2 
lægger vægt på tydelige rammer og skriftlig kommunikation, mens nummer 2 og 3 har det til 
fælles, at det er vigtigt at den skriftlige kommunikation er velargumenteret. 

Konklusion 
På baggrund af analysen af de faktiske svar i forhold til de forventede samt den nærmere 
beskrivelse af forskelle og ligheder respondenterne imellem, kan følgende konkluderes som svar 
på spørgsmålet ”Hvilke tanker gør underviserne på ADK sig om realiseringen i praksis af de 
organisatoriske forandringer, der fortsat finder sted efter fusionen”: 

• Enighed om at to-campus modellen er et problem i forhold til kollegial sparring 
• Fokus på skriftlig og velargumenteret kommunikation fra ledelsen 

Jeg har her valgt de to punkter, som jeg mener den foretagne analyse understøtter mest tydeligt. 
Man kan hævde, at analysen også underbygger en konklusion om, at de forandringer, der har gjort 
størst positivt eller negativt indtryk på underviserne, er de forandringer, der har haft den største 
betydning for den faglige formidling til de studerende. Jeg mener i hvert fald at kunne konstatere 
en indikation heraf. Desuden synes resultaterne at pege på, at det sociale aspekt er af væsentlig 
betydning for meningsskabelsen blandt underviserne. 

Sidstnævnte underbygges også af slutningen om, at opsplitningen af kollegaerne på de to 
campusser opfattes som det største problem. Teoretisk set vil jeg betegne 2-campus modellen 
som en hindring for faglig sparring (koblet til identitet og kontinuitet) og mulighed for fælles 
handlinger i en social kontekst i det daglige. En ledetråd, der således er alt andet end befordrende 
for meningsskabelse i den aktuelle fusionssammenhæng. 

Det er naturligvis fortsat vigtigt at have for øje, at selvom konklusionen er draget på baggrund af 
opfattelser, der deles af de tre respondenter, er det ikke givet, at det er repræsentativt for 
samtlige undervisere. Deres repræsentativitet med hensyn til tidligere tilhørsforhold, faglig 
baggrund og anciennitet taler dog som tidligere drøftet for, at det giver en rimelig indikation af, 
hvad der optager underviserne generelt. 
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4.3 Ledelsesstrategi fremadrettet 
Problemformuleringens tredje og sidste underspørgsmål lyder: ”Hvad kan med fordel konkret 
fokuseres på fra ledelsesmæssig side for at præge den fremtidige meningsskabelse i en frugtbar 
retning?”. Fundene ovenfor peger først og fremmest i retning af, at det sociale aspekt er af stor 
betydning. Underviserne vægter den faglige sparring højt og er kede af den fysiske opdeling, der 
har haft negative konsekvenser herfor. Et umiddelbart svar på spørgsmålet kunne derfor være, at 
ledelsen fremadrettet med fordel kan fokusere på procedurer til fremme af en løbende interaktion 
underviserne imellem. Også teoretisk set ville sådanne procedurer virke befordrende for 
meningsskabelsen, idet de er forbundet med såvel troværdige ledetråde (faglig sparring sættes på 
dagsordenen) som kontinuitet (løbende) og facilitering af handlinger i en social kontekst. 

For at få en ekstra dimension på mine fund, har jeg som nævnt i afsnit 3.4 præsenteret mine 
foreløbige konklusioner for en ledelseskollega for også at få hans vinkel på sagen. Desuden har vi i 
fællesskab drøftet implikationerne af data fra et nyligt afholdt medarbejderseminar til opfølgning 
på resultatet af trivselsundersøgelsen. Efter en kort beskrivelse af rammerne for 
medarbejderseminaret vil jeg i det følgende således gå mere i dybden med implikationerne for 
den fremadrettede ledelsespraksis, dels på baggrund af fundene i de foregående afsnit og dels på 
baggrund af de refleksioner jeg har gjort mig i forlængelse af min samtale med ledelseskollegaen. 

4.3.1 Medarbejdertrivselsseminar  
Ledelsen på de enkelte institutter på DTU er pålagt at følge op på resultatet af 
trivselsundersøgelsen, som gennemføres hvert andet år. På ADK blev det i samarbejdsudvalget 
besluttet, at der i år skulle følges op i form af et medarbejderseminar. Den officielle del6 af 
undersøgelsen afslørede, at der generelt herskede begrænset tilfredshed med anerkendelse og 
feedback fra ledelsens side. Desuden afslørede resultaterne, at evnen til at samarbejde på tværs 
og lære af hinanden kunne trænge til et løft (bilag 5, Interresearch 2014). Endelig viste et af de 
institutspecifikke spørgsmål (ej gengivet i tabel 4.1), at der herskede bred enighed om vigtigheden 
af faglige og pædagogiske arrangementer (score på 4,3), til trods for, at der de seneste år har 
kunnet konstateres en temmelig lav grad af deltagelse i disse. På den baggrund blev det i 
samarbejdsudvalget besluttet, at der på seminaret skulle sættes fokus på to temaer, nemlig 

1) Ledelse og feedbackkultur 
2) Samarbejde på tværs 

På dagen (30. april 2014) blev medarbejderne inddelt i 7 grupper á 5-6 personer og fik udleveret 
arbejdsspørgsmål til de to temaer (bilag 6). De havde halvanden time til arbejdet, hvor de 
endvidere blev bedt om at fremstille flipovers til præsentation i efterfølgende plenum. Et 
eksempel på disse er gengivet i figur 4.1. Resten kan ses i bilag 7. 

6 Det vil sige alle andre end de institutspecifikke spørgsmål. 
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Figur 4.1: Eksempel på flipovers produceret under forårets medarbejdertrivselsseminar. 

4.3.2 Synlighed er afgørende 
På baggrund af plenumpræsentationerne og drøftelsen heraf, kom min ledelseskollega og jeg frem 
til, at et begreb, der indbefatter mange af de tanker, underviserne7 gør sig, er begrebet synlighed. 
Ikke bare synlighed i den forstand, at ledelsen ønskes mere visuelt tilstedeværende i dagligdagen, 
men også med hensyn til en større grad af klarhed over fx opgavefordeling. 

Tydelig kommunikation af rammerne fra ledelsens side, som også efterlystes hos to af mine 
interviewrespondenter, er med til at synliggøre ledelsen. Mere konkret er det vigtigt, at vi i 
ledelsen har fokus på til stadighed at oplyse, hvordan rolle- og opgavefordelingen i ledelsen er og 
at fastholde en klar struktur for, hvem der melder hvad ud. Set i forhold til Weicks karakteristika er 
dette et udtryk for, at de ledetråde, underviserne gives, peger i samme retning og dermed er 
præget af kontinuitet og genkendelighed, hvilket i sagens natur også vil øge troværdigheden og 
plausibiliteten. 

Fysisk synlighed af ledelsen er naturligvis heller ikke uden betydning. Rent praktisk efterlyser 
underviserne da også bedre muligheder for at træffe medlemmer af ledelsen personligt. Dette kan 
til dels tilskrives problemet med opsplitningen på de to campusser, men det indikerer under alle 
omstændigheder, at et øget fokus i den retning er anbefalelsesværdigt. I den forbindelse finder jeg 

7 Alle medarbejdere deltog i sagens natur i seminaret, men da et par stykker fra kontorpersonalet havde meldt afbud, 
var der var kun ganske få til stede, der ikke var undervisere.  

41 
 

                                                           



det nærliggende at inddrage begrebet ”Talk the Walk”, som Weick er fortaler for (Weick 1995). I 
ledelse tales ofte om, at man skal ”walk the talk”, forstået på den måde at man som leder selv skal 
praktisere de ting, man har meldt ud. Dette er i Weicks optik forfejlet, da det giver anledning til en 
irrationel insisteren på, at det man i første omgang har meldt ud, må være det eneste rigtige. 
Ifølge Weick er det en bedre strategi at gå på opdagelse og på den baggrund finde ud af, hvad der 
er værd at tale om: ”Walking is the means to find things worth talking about” (ibid: 182). I 
forbindelse med fysisk synlighed af ledelsen mener jeg, at dette også er værd at holde sig for øje. 
Planer for, hvordan meningsskabelsen på ADK kan præges i en positiv retning, bør baseres på, 
hvilke ”issues”, der reelt er på spil i undervisernes dagligdag. 

Endelig kan synlighed af ledelsen forbindes med et gennemgående ønske, der blev givet udtryk for 
på seminaret om et månedligt nyhedsbrev. Jeg gør mig her nogle refleksioner parallelt til Weicks 
betragtninger omkring troværdighed kontra akkuratesse (ibid: 55-61). På det punkt er i hvert fald 
jeg selv nok tilbøjelig til at være tilbageholdende med at melde noget ud med mindre, jeg er sikker 
på, at det er endegyldigt. Ikke dermed sagt, at kommunikationen ikke skal være velargumenteret 
som det også efterlyses i mine interviewdata. Pointen er, at det underviserne teoretisk set her 
efterlyser, er ledetråde at skabe mening ud fra. I den sammenhæng er det langt mere troværdigt, 
at der fra ledelsesmæssig side meldes ”noget” ud end ingenting, fx at der arbejdes på at løse et 
aktuelt problem, selvom man endnu intet kan sige om udfaldet. 

Set i forhold til underviserne, kan savnet af feedback tolkes som et udtryk for, at vi som ledelse 
med fordel kan fokusere på, at også underviserne gøres mere synlige. At de føler sig set, forstået 
på den måde, at ledelsen giver udtryk for, at den enkelte er synlig (værdsat, betyder noget). Denne 
betragtning underbygges af, at der i præsentationerne dels efterlystes konkret faglig 
anerkendelse, herunder inkludering af midtvejsevalueringer under MUS, og dels blev stillet forslag 
om mere gensidig feedback underviserne imellem med link til ledelsen. 

4.3.3 Møder skaber mening 
Hovedfundet i analysen af mine kvalitative interviewdata var, at det sociale er af stor betydning 
for underviserne, hvilket understøttedes af resultatet af trivselsmålingen, der viste, at 
underviserne finder det vigtigt, at alle har kontorplads samme sted. Et gennemgående tema på 
trivselsseminaret var ønsket om en fastere struktur omkring møder og medarbejderseminarer i 
forhold til tidspunkter og indhold. Underviserne bekræftede, at de fandt de sociale aktiviteter 
afgørende for trivslen generelt og gav udtryk for, at seminarer og/eller personaleture fremover 
gerne måtte indeholde både et fagligt og et socialt element. 

Ønsket om en fastere struktur for møder og medarbejderseminarer kan tages som et konkret bud 
på, hvad vi som ledelse med fordel kan fokusere på fremadrettet. Jeg har i flere omgange været 
inde på den betydning det sociale har for meningsskabelse. En af pointerne er, at man i mødet 
med kollegaer skaber en fælles ramme for meningsskabelse. Weick er inde på, at fravær af 
meningsskabelse ikke skyldes mangel på information – snarere tværtimod. Problemet er ikke 
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uvidenhed, men at de samme hændelser opfattes forskelligt af forskellige personer, hvilket skaber 
en flertydighed, som er forvirrende for medarbejderne. Yderligere information ikke er til nogen 
hjælp her. Hvad derimod kan hjælpe er ”a setting where they can argue … to construct fresh 
frameworks of action-outcome linkages that include their multiple interpretations” (Weick 1995: 
186). En sådan kulisse, tilbydes netop af mødet mellem mennesker, hvilket er grunden til at 
”møder skaber mening”. 

I forhold til den fremadrettede ledelsespraksis på ADK kan man overveje, at underviserne på 
nuværende tidspunkt befinder sig en form for post-fusions limbo, hvor som intet er, som det var 
tidligere. En laissez-faire ledelsesstrategi (Van Waart 2008: 33-35), hvor det antages, at folk nok 
finder ud af det hen ad vejen og mødes, når det er nødvendigt, er derfor ikke en mulighed. Der er 
brug for styring fra ledelsens side, at møder sættes på dagsordenen med det formål at fremme 
tilblivelsen af en ny fælles kultur i den fusionerede enhed. Det er her værd at bemærke, at disse 
overvejelser endvidere imødekommer ønskerne fra de to første af mine interviewrespondenter, 
der efterlyste tydeligere rammer fra ledelsens side.   

4.3.4 Konklusion 
På baggrund af ovenstående analyse kan mine bud på, hvad ADK’s ledelse med fordel konkret kan 
fokusere på fremadrettet for at præge undervisernes meningsskabelse i en frugtbar retning 
opsummeres som følger: 

• Synliggørelse af ledelsen med hensyn til rolle- og opgavefordeling 
• Fysisk synlighed af ledelsen, herunder at praktisere ”Talk the Walk” 
• Jævnlig udsendelse af nyhedsbrev – ledetråden i sig selv er af større betydning end indholdet 
• Fastere struktur for placering og indhold af møder og medarbejderseminarer 

Ud over disse punkter, har jeg gjort mig nogle overvejelser om, at vi som ledelse med fordel kan 
fokusere på, at få den enkelte underviser til at føle sig set fx gennem konkret faglig anerkendelse. I 
et meningsskabelsesperspektiv vil jeg betegne denne betragtning som relateret primært til det 
identitetsmæssige. Pointen er, at hvis man ikke føler sig anerkendt som underviser, så rammes 
man på sin identitet, hvilket kan gøre, at arbejdet i sig selv kommer til at virke meningsløst. Jeg har 
ikke anført dette som et af mine hovedfund, da jeg mener, at der her er talt om noget meget 
individuelt, og at man derfor skal være påpasselig med at generalisere. Faktisk har jeg gennem 
samtaler i det daglige erfaret, at flere af underviserne i høj grad hviler i deres identitet som faglige 
formidlere og i bund og grund foretrækker at blive ladt i fred til at passe deres arbejde. Det er her 
værd at bemærke, at heller ingen af respondenterne i mine interviews gav udtryk for at savne 
personlig anerkendelse. 

Ovenstående slutninger er dels baseret på de input underviserne bidrog med på trivselsseminaret 
i slutningen af april, dels på fundene i de foregående afsnit og dels på refleksioner affødt af 
anbefalinger fra Weick. I forhold til validiteten af fundene kan man overveje, om det i nogle af 
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grupperne på seminaret måske har været de mest dominerende personligheder, der har ”ført 
pennen”, og at de fremsatte pointer således ikke uden videre kan tolkes som udtryk for én fælles 
holdning blandt underviserne. Eftersom flere grupper uafhængigt af hinanden præsenterede 
samme pointer, og der i plenum ikke kom indvendinger fra nogle af de andre undervisere, mener 
jeg dog, at disse data kan betegnes som retvisende for underviserne generelt. 
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Kapitel 5 – Konklusion 

5.1 Sammenfatning og svar på problemformulering 
Den 1. januar 2013 fusionerede Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Ingeniørhøjskolen i 
København (IHK). Her sammenlagdes blandt andet DTU Adgangskursus og IHK Adgangskursus, til 
én fælles enhed ved navn DTU Adgangskursus (ADK). Emnet for nærværende afhandling har været 
en undersøgelse af, hvordan underviserne ved ADK har oplevet de organisatoriske forandringer, 
der har fundet sted i den forbindelse, samt hvad ledelsen med fordel konkret ville kunne fokusere 
på for at præge undervisernes meningsskabelse i en positiv retning fremadrettet. Undersøgelsen 
har taget udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvilke meningsskabelser er på spil blandt underviserne på DTU Adgangskursus i forbindelse med 
de organisatoriske forandringer, der har fundet sted og fortsat finder sted i kølvandet af 
fusionen mellem DTU og IHK, og hvordan kan en øget forståelse heraf udnyttes ledelsesmæssigt 
fremadrettet? 

Begrebet meningsskabelse i organisatorisk sammenhæng kan tilskrives Karl Weick (Weick 1995), 
der har identificeret 7 karakteristika af betydning for meningsskabelse: Identitet, retrospekt, 
handling, social kontekst, kontinuerlighed, ledetråde og troværdighed. Disse begreber blev 
vurderet som særligt anvendelige i forbindelse med den fænomenologiske tilgang, der har været 
nødvendig for at skabe en dybere forståelse af, hvordan underviserne opfatter de organisatoriske 
forandringer. De 7 karakteristika har således dannet grundlag for udarbejdelse af en spørgeguide 
til semistrukturerede interviews med undervisere såvel som den efterfølgende analyse. 

Ud over de kvalitative interviewdata har analysen taget udgangspunkt i kvantitative data fra en 
trivselsundersøgelse samt input fra underviserne på et medarbejderseminar til opfølgning på 
denne. Undersøgelsens væsentligste fund kan opsummeres som følger: 

• Underviserne synes, at informationen forud for fusionen har været utilstrækkelig og de føler 
ikke, at deres forslag og indvendinger er blevet hørt 

• Underviserne tillægger det sociale element stor betydning og er enige om, at det værste ved 
fusionen er, at de nu er splittet op på to campusser 

• Synlig ledelse er af afgørende betydning i forhold til såvel rolle- og opgavefordeling som fysisk 
tilstedeværelse 

• Ledelsen bør fokusere på jævnlig udsendelse af nyhedsbreve og en fastere struktur for 
placering og indhold af møder og medarbejderseminarer 

Et entydigt svar på problemformuleringens første halvdel er i sagens natur umuligt at give, da der i 
praksis givetvis er lige så mange meningsskabelser på spil, som der er undervisere, (hvilket også er 
kommet til udtryk gennem de meget forskellige indgangsvinkler, de tre respondenter, jeg har 

45 
 



interviewet, havde til emnet). I bestræbelserne på at besvare problemformuleringen som 
formuleret ovenfor er det imidlertid lykkedes med anvendelse af meningsskabelsesbegrebet at 
blive klogere på, hvordan underviserne har oplevet fusionen og de organisatoriske forandringer i 
kølvandet heraf. Blandt andet på den baggrund er der i afhandlingen herefter blevet argumenteret 
for, hvad der med fordel vil kunne fokuseres på fra ledelsesmæssig side fremadrettet. Næste 
opgave bliver så at få realiseret disse anbefalinger i praksis. 

5.2 Den anvendte teori og metode 
Enhver teori og metode har naturligvis sine begrænsninger, og for fuldstændigheden skyld skal 
derfor knyttes et par kommentarer til anvendeligheden af de i denne afhandling benyttede. 

Som udgangspunkt mener jeg, at Weicks meningsskabelsesbegreb og de 7 karakteristika 
forbundet hermed har udgjort et solidt fundament for nærværende opgave. Teorien har 
muliggjort tilrettelæggelse af et forskningsprojekt såvel metode- som analysemæssigt og dermed 
dannet grundlag for skabelse af ny og brugbar viden. Skulle jeg starte forfra i dag, ville jeg således 
ikke gøre mit valg af Weick om. 

Under analysearbejdet har jeg imidlertid gjort visse fund, hvor jeg har kunnet konstatere, at 
meningsskabelsesbegrebet kommer til kort. Her tænker jeg specifikt på de konflikter, respondent 
nummer 2 berettede om, havde fundet sted fra dag ét i forbindelse med medarbejderseminaret i 
Helsingør, og som faggruppen fortsat lider under den dag i dag. Det er klart, at man ud fra et 
meningsskabelsesperspektiv kan påpege, at der ingen mening har kunnet skabes i den 
pågældende faggruppe, og at dette på en eller anden måde kan tilskrives, at de involverede har 
følt sig truet på deres identitet. Men hvordan kan dette analyseres nærmere med henblik på at 
skabe grundlag for en eventuel løsning på problemet? 

Her vil jeg umiddelbart pege på Helle Heins teorier for motivation af højt specialiserede kreative 
medarbejdere (Hein 2009). Hein opererer med 4 forskellige arketyper, hvoraf den mest 
interessante i nærværende sammenhæng er primadonnaen. Primadonnaen er styret af et kald og 
ønsket om at gøre en forskel samt af ekstremt stærke værdier og idealer (ibid: 4). En mere 
dybdegående analyse af de voldsomme uoverensstemmelser i den pågældende respondents 
faggruppe, kunne derfor meget vel tage udgangspunk i Heins teori. 

Mit valg og fravalg af metode til indsamling af empiri er allerede diskuteret i kapitel 3. Jeg finder 
det dog relevant her igen at bemærke, at et muligt supplement til de personlige interviews kunne 
være anvendelse af fokusgruppeinterviews, som jeg formoder ville have givet anledning til 
interessante observationer særligt i forbindelse med det sociale aspekt af meningsskabelse. 

Sammenfattende kan siges, at havde tiden og pladsen tilladt det, kunne jeg have ønsket mig at 
udvide mit empiriske materiale med data fra fokusgruppeinterviews og supplere min analyse med 
Heins teorier for motivation af primadonnaer.  
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5.3 Empirisk perspektivering 
Jeg vil lade en sidste refleksion gå på, hvorvidt nærværende afhandling kan tænkes at være 
interessant for andre end den lokale ledelse på DTU Adgangskursus. 

Som netop nævnt vurderer jeg Weicks teori som meget anvendelig betragtet fra såvel et metode- 
som et analysemæssigt synspunkt. Jeg kan derfor kun anbefale kommende masterstuderende på 
MPG og andre, der står overfor et projekt med et fænomenologisk fokus at frekventere Weicks 
univers. 

I forhold til min case er den empiriske kontekst en mindre organisation i undervisningssektoren, og 
den konkrete udfordring omhandler følgerne af en fusion, eller mere specifikt den måde hvorpå 
underviserne har oplevet disse. En lignende situation kunne tænkes at opstå i forbindelse med 
sammenlægning af fx to gymnasier. De praktiske omstændigheder i forbindelse med en sådan 
sammenlægning ville givetvis være noget anderledes end i ADK’s tilfælde. Ét fællestræk ville dog 
være den faglige identitet, der kendetegner underviserne, og dermed grundlæggende påvirker 
den måde, hvorpå de skaber mening med de forandringsprocesser, der finder sted. 

Jeg håber derfor, at personer, der har med sammenlægning af gymnasier (eventuelt folkeskoler) at 
gøre, vil kunne finde inspiration i dele af denne afhandling til, hvad der med fordel kan fokuseres 
på for at skabe så optimale rammer som muligt for undervisernes meningsskabelse og dermed 
accept af de forandringer, sammenlægningen uvægerligt fører med sig. 
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Kapitel 6 – Ledelsesmæssig udvikling 
Beskrivelsen af min egen ledelsesmæssige udvikling er i det følgende delt op i 3 underafsnit. I det 
første beskrives min situation ved starten på MPG, og hvad jeg erfarede om mig selv i forbindelse 
med det indledende ledelsesfaglige grundforløb (LFG), andet afsnit er dedikeret til den betydning 
uddannelsen som helhed og masterprojektet specifikt har haft for min personlige udvikling, og 
endelig diskuteres i det sidste afsnit implikationerne for min ledelsespraksis fremadrettet. 

6.1 Tilbage til begyndelsen 
Da jeg startede på MPG i foråret 2010 var jeg ikke decideret leder. Min primære funktion var som 
underviser, men jeg varetog diverse administrative opgaver og fungerede i det daglige som en 
slags konsulent og sparringspartner for lederen af DTU Adgangskursus. Af samme årsag var fokus i 
min oprindelige udviklingsplan (bilag 8) på at blive ”uddannet til leder” igennem et stigende antal 
ledelsesopgaver i det daglige. Jeg refererede her til Van Waart (2008: 261-262), som opererer med 
begrebet ”structured experience”, hvor der i det daglige reflekteres løbende og inddrages 
relevante ledelsesteorier i konkrete situationer. 

Under øvelserne på LFG afsløredes, at jeg med mine personlige normer for god arbejdsmoral 
kunne karakteriseres som en udpræget temposættende leder (Goleman 2000: 86), der sætter en 
ære i at levere gode løsninger og overholde deadlines. Jeg kom i den sammenhæng frem til, at jeg 
med fordel kunne udvikle en mere coachende side af min ledelsesstil og arbejde på styrkelse af 
min emotionelle intelligens. Sidstnævnte begreb indebærer blandt andet evnen til at forstå andres 
perspektiv og dermed blive bedre i stand til at læse strømningerne i organisationen (ibid: 80), 
hvilket bringer mig naturligt videre til refleksionerne over min egentlige personlige udvikling under 
MPG-uddannelsen. 

6.2 Uddannelsen som helhed og masterafhandlingen specifikt  
Den vigtigste erkendelse, jeg er kommet til under MPG generelt og er blevet udfordret yderligere 
på i forbindelse med masterprojektet specifikt, er, at jeg er tilbøjelig til at være løsningsorienteret i 
et teknisk-rationelt perspektiv (Borum 1995: 66-67). Med min uddannelsesmæssige baggrund som 
ingeniør ligger det dybt forankret i mig, at forelagt et givet problem må det analyseres ved hjælp 
af passende teori for derigennem at nå frem til en entydig løsning. 

Denne lineære tankegang er udtryk for et positivistisk livssyn, som ofte giver mening i forbindelse 
med løsning af tekniske problemstillinger, men sjældent er anvendelig når man har med 
mennesker at gøre. Den humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgang, som MPG er bygget op 
omkring, har lært mig at være mere bevidst om, at intet er entydigt i forbindelse med ledelse. 
Noget jeg også har erfaret i praksis fx i forbindelse med udsendelse af e-mails til underviserne, 

48 
 



hvor jeg selv opfattede budskabet som utvetydigt men efterfølgende måtte konstatere, at enkelte 
havde forstået det anderledes end tilsigtet. Et udtryk for at mennesker skaber mening med 
forskellige hændelser på forskellige måder afhængig af flere parametre, og at også et 
fænomenologisk fokus derfor er nødvendigt. Dette leder mig naturligt videre til nærværende 
masterafhandling og min ledelsesmæssige udvikling i den sammenhæng. 

Gennem arbejdet med hele projektet har det været en udfordring for mig, at der ikke var entydige 
facit. Et eksempel er min ordning af interviewdata i henhold til, hvilke af Weicks karakteristika af 
betydning for meningsskabelse, indholdet var relateret til. Som diskuteret i den forbindelse (s. 26) 
skulle opdelingen ikke betragtes som kategorisk. Denne betragtning kan virke næsten banal, men 
er for mig personligt en anden måde at tænke på, end jeg er vant til. 

Et andet eksempel er mine refleksioner omkring troværdighed kontra akkuratesse (s. 42), som 
mere konkret har direkte betydning for min ledelsespraksis: Det er ikke altafgørende, at 
information til medarbejderne er et udtryk for absolut entydighed. Det, der betyder noget, er, at 
der kommunikeres i det hele taget, også selvom budskabet fx måtte være, at der arbejdes på en 
given sag, men at man desværre ikke kan sige mere på nuværende tidspunkt. 

Endelig vil jeg nævne min problemformulering. Faktisk er det først i forbindelse med metodefaget 
på MPG og dette masterprojekt, at jeg har lært, hvad formålet med overhovedet at arbejde med 
en problemformulering er. En god en af slagsen er blandt andet handlingsanvisende og 
forskningsbar (Pedersen 2003), hvilket indebærer, at den fx er retningsgivende for teori og 
metodevalg. Dette, mener jeg, er tilfældet for min. Den lægger ikke op til, at der kommer et facit 
ud med to streger under i den anden ende, men den har dannet grundlag for skabelse af ny viden, 
der giver anledning til nye problemstillinger og udfordringer, alt sammen med henblik på 
forbedring af ledelsespraksis fremadrettet. 

6.3 Implikationer fremadrettet 
Som det fremgår af ovenstående, er min erfaring som leder fortsat relativt begrænset. Rammerne 
for mit virke på DTU Adgangskursus har ændret sig voldsomt over de seneste år, hvor jeg fra at 
fungere stort set udelukkende som underviser, nu fungerer stor set udelukkende som 
administrativ leder. Man kan sige, at min ilddåb som leder har fundet sted i forbindelse med den 
netop gennemført fusion, som i sagens natur har udgjort et oplagt emne for mit afsluttende 
masterprojekt. 

Sideløbende med denne udvikling rent praktisk har MPG-uddannelsen bibragt mig en indsigt i 
ledelsesteorier vedrørende så vidtspændende emner som motivation, kommunikation, strategi, 
forandring, coaching, etik og eksistentialisme. Alle områder, der har udgjort et helt nyt fagunivers 
for mit vedkommende og givet inspiration til at tage de udfordringer op, jeg også fremadrettet vil 
komme til at stå over for som offentlig leder. 
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I tråd med de øvrige refleksioner i dette sidste kapitel vil jeg afslutningsvis bemærke, at selvom 
fusionen er overstået på papiret, så er resultatet af fusionen ikke endeligt og kan i sagens natur 
heller aldrig blive det. Som leder må jeg blot forsøge at skabe momentan orden i kaos og således 
løbende danne det bedst mulige grundlag for, at medarbejderne kan skabe mening med de ting, 
der foregår omkring dem. En personlig udfordring bliver til stadighed at være fokuseret på at 
anlægge et processuelt frem for et teknisk-rationelt perspektiv på blandt andet den slags opgaver. 
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