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Abstract 

Differentiation as an acknowledgment of the individual and the members’ unique skills and needs is a necessity 

within organisations. However, the discipline of differentiating without excluding anyone is difficult. At Copen-

hagen Business School, differentiation between the graduate programs is an inevitable part of the daily rou-

tine. Graduate students experience exclusion based on the current differentiation, and there is a risk that this 

can harm the dynamics and provoking disharmony and internal battles between the members of CBS. 

Thus, this thesis seeks to examine how differentiation plays a part in making the students experiencing exclu-

sion. As the thesis takes a social constructivist approach, this is done by examining how organizational narra-

tives, told from three different perspectives, are able to shed light on the differentiation. Thereby, this is an 

empirical and qualitative study based on narrative theory by Jerome Bruner and Michael White. The purpose is 

to clarify how the differentiation is affecting the members and how this can be a challenge for CBS. 

Carrying out narrative interviews with four members (representing the administration, a graduate program and 

a study board) the thesis found that four dominant narratives are being told about the differentiation between 

the graduate programs. According to theory, dominant narratives are the essence of people’s sense making 

process as the narratives are created of past experiences. Therefore, when graduates point out differentiation 

as the source of the exclusion, it indicates that this is not the first time they experience this. 

From the dominant narratives the thesis concludes that CBS promoting itself only on traditional economic pro-

grams creates internal gaps as the remaining students interpret this as lack of acknowledgement of them. Sim-

ultaneously, the study board tells of an internal battle, which results in less knowledge sharing between the 

study boards. Further, it can be concluded that the relation between students and administration is problemat-

ic, as the students feel neglected. Apparently this stems from poor communication of the administration’s pri-

orities. Finally, the thesis concludes that the differentiation has an impact on the graduates’ sense of communi-

ty – within their own studies as well as CBS as a whole. This peaks if students are not celebrated officially by 

CBS when they graduate. The final part of their studies is of great importance to them, and when it is neglect-

ed, it has a significant influence on the narratives told about CBS in the afterlife of the studies. 

From the social constructivist perspective it is essential that the impact of the narratives and their reproducing 

process is brought to the attention of the organisation and its members.  
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1 Indledning 

Til efteråret skal der være fest i Øksnehallen. En flok nyudklækkede cand.merc.-dimittender fra Copenhagen 

Business School skal fejres ved en formel ceremoni. Dagen får et internationalt islæt, da CBS har adopteret den 

amerikanske tradition med firkantede hatte til dimittenderne. Det er en stor dag. Fem års studier er ovre. Kan-

didatgraden er i hus. 

Sandra er både lettet og ekstatisk. Kandidatafhandlingen har været et langt, sejt træk for hende og hendes 

specialemakker. Det hårde arbejde er belønnet med et 12-tal. Hun har vist sit værd, og har gjort både venner 

og forældre stolte. Hun er allerede fastansat i en større dansk virksomhed. Nu er hun lykkelig for endelig at 

være færdig med studierne, og nu kan hun kalde sig cand.merc.(kom.), kandidat i erhvervsøkonomi og virk-

somhedskommunikation. 

Cand.merc.-titlen kvalificerer imidlertid ikke Sandra til en plads ved ceremonien. Det er ikke alle cand.merc.-

dimittender, der er inviteret til festligheden. Det blev tydeliggjort under tilmeldingen, som annonceredes via 

CBS’ intranet og sociale medier. På Facebook har Helene, en anden cand.merc.(kom.)-dimittend, set opslaget 

om tilmeldingen. Hun er positivt overrasket over, at CBS arrangerer sådan et event til ære for sine dimittender, 

og har tilkendegivet sin interesse i at deltage. Glæden bliver dog kortvarig; det viser sig, at benævnelsen 

”cand.merc.” i invitationen skal tages helt bogstaveligt. Helene får at vide, at ceremonien særskilt er for dimit-

tender fra de såkaldt ”klassisk” cand.merc.-uddannelser. Dimittender fra de erhvervsøkonomiske kombinati-

onsuddannelser, heriblandt cand.merc.(kom.), er ikke inviteret. 

Sandra er tydeligt skuffet. Hun sidder med en flad fornemmelse. Hun har modtaget et brev fra CBS, men det er 

ikke en invitation til ceremonien. Brevet indeholder derimod hendes eksamensbevis. Det endegyldige bevis på 

hendes præstation modtager hun med posten. Adskillige måneder efter hendes dimission. Brevet har været en 

tur i udlandet og tilbage igen. 

Helene er forarget. Når CBS vælger at kommunikere en invitation gennem et medie som Facebook, der går ud 

til alle, føler hun sig ekskluderet, når hun så kontant bliver afvist. På opslaget kan Helene derfor heller ikke lade 

være med at påpege, at hun mener, situationen er typisk for CBS, fordi de altid holder sådanne arrangementer 

for udvalgte grupper. 
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1.1 Problemstilling 

Copenhagen Business School (herefter CBS) er Europas næststørste business universitet (Cousera, 2014). På 

CBS er der over 20.000 danske studerende, yderligere 3.500 udenlandske studerende, og over 2.000 ansatte 

(CBS, 2014: 9). Det er således både en international uddannelsesinstitution og en mangfoldig organisation. 

Dertil kommer et væld af interne grupperinger i institutter, studieretninger, nævn osv. Disse forhold stiller krav 

til håndtering af organisationens medlemmer, fordi hverdagen fordrer dynamisk samspil mellem de interne 

aktører. 

Denne håndtering indbefatter en vurdering af medlemmernes behov, og således er det naturligt, at CBS diffe-

rentierer mellem uddannelserne: Hver enkelt studieretning eksisterer netop i erkendelsen af, at mennesker er 

forskellige, og har individuelle kompetencer. Differentiering kan forekomme gennem fordeling af ressourcer 

såsom lokaler, ved særlig opmærksomhed og anerkendelse osv. Det er imidlertid en balancegang at differentie-

re for at tilgodese behov, og samtidig undgå, at nogen oplever af at blive overset eller uretfærdigt behandlet. 

Opstår oplevelser som disse, er det problematisk, da en sådan ubalance kan påvirke dynamikkerne i organisati-

onen. CBS’ ledelse har interesse i, at deres medlemmer trives, og kan bidrage positivt til organisationen. Ople-

velsen af ekskludering kan lede til oprør, og skabe interne kampe mellem aktørerne. Reaktionerne fra 

cand.merc.(kom.)-dimittenderne ovenfor indikerer, at den eksisterende differentiering mellem kandidatud-

dannelserne bevirker, at dimittenderne oplever at blive ekskluderet. 

Afhandlingen behandler et fænomen observeret i egen organisation, uden ledelsens anmodning eller indblan-

ding. Derfor er problematikken ikke på forhånd specificeret, ligesom det ikke er givet, hvordan problemstillin-

gen gribes an, eller fra hvilket perspektiv det behandles. 
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1.1.1 Problemformulering 

Der er nu identificeret en problematik; cand.merc.(kom.)-dimittender på CBS oplever at blive ekskludereret, 

tilsyneladende på grund af differentieringen mellem kandidatuddannelserne. Det er imidlertid ikke klart, hvor-

for differentieringen fremkalder denne reaktion. Sådanne problematiske forhold kan belyses af de narrative 

fortællinger, der eksisterer blandt organisationens medlemmer. 

 

Problemformuleringen fungerer som det primære forskningsspørgsmål i afhandlingen. Derudover undersøges 

følgende underspørgsmål, der har til formål at understøtte og bidrage til besvarelse af problemformuleringen: 

 Hvordan kan differentieringen betragtes fra forskellige perspektiver i organisationen? 

 Hvilke problematikker omkring differentieringen kan de dominerende fortællinger i narrativerne af-

dække? 

1.2 Formål 

Det primære formål med afhandlingen er at belyse oplevelsen af differentiering mellem kandidatuddannelser-

ne på CBS, for derved at klarlægge underliggende problematikker. Dette gøres ved en eksplorativ og problem-

identificerende afhandling (Andersen, 1997: 25), der bidrager med ny viden og indsigter om problematikken 

(Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 46). At afhandlingen er problemidentificerende er centralt, da der ikke foreligger 

lignende1 forskning på området, hverken dansk eller udenlandsk. Derfor kan problemstillingen ikke tage afsæt i 

eksisterende resultater, skønt der et søgt inspiration i anden forskning, der undersøger studerendes oplevelse 

af at have betydning på deres institution. Dette betyder, at problematikken undersøges fra bunden og på bag-

grund af en observation. Således er det en del af processen at udforske problematikken, da årsagen ikke er 

givet på forhånd. 

                                                           
1
 Med lignende forskning menes undersøgelser af intern differentiering i en institution, der hverken har afsæt i sociale 

eller racemæssige problematikker 

På baggrund af dette udledes følgende problemformulering, som afhandlingen har til formål at besvare: 

Hvordan kan narrative fortællinger belyse differentieringen mellem kandidatuddannelserne på CBS? 
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Dertil kommer, at afhandlingen ikke er en konsulentrapport, og dermed ikke har som målsætning at levere en 

plan for problemløsning til CBS. Derimod er afhandlingen et akademisk projekt, der skal demonstrere kompe-

tencer indenfor det respektive felts rammer. Administrationen hos Dekansekretariatet for Uddannelse på CBS 

samt studielederen på cand.merc.(kom.) har imidlertid vist interesse for afhandlingens problemstilling, og bedt 

om at få indsigt i resultaterne. Der eksisterer dermed også et sekundært formål, som er at bidrage til et succes-

fuldt og velfungerende CBS. Det er op til de ansvarshavende i organisationen at afgøre, hvordan problemstillin-

gen håndteres fremover. Det er håbet, at afhandlingen skaber opmærksomhed og debat omkring problematik-

ken, og at de implicerede parter bliver bevidste om differentieringens effekt. 

1.2.1 Motivation 

Igennem fem års studier på CBS har jeg bemærket, at relationen mellem organisationen og studieretninger 

synes at være karakteriseret af en ubalance. Hidtil har jeg ikke defineret denne ubalance, og indtil for nylig 

tillagde jeg den ikke særlig betydning. Mine medstuderende lod sig ikke umiddelbart mærke med noget. Jeg 

antog, at jeg enten stod alene med min iagttagelse, eller havde tillagt situationen en anden og større betydning 

end mine medstuderende. 

Da jeg observerede dimittendernes reaktioner, blev disse tanker imidlertid vækket på ny. Der eksisterer tilsyne-

ladende en ubalance, der umiddelbart tager form som en differentiering mellem kandidatuddannelserne. Jeg 

blev opmærksom på dette, da jeg tilfældigt bemærkede en invitation til graduation ceremonien, og læste 

kommunikationen mellem administratoren og de interesserede kandidater. Efter at have konstateret, at de 

ikke var inviteret, tilkendegav flere dimittender, at det ikke var første gang de oplevede, at CBS differentierede 

mellem studierne. Det tyder på, at der tilsyneladende eksisterer flere erfaringer relateret til denne problema-

tik. Således blev jeg nysgerrig på at undersøge, hvad der ligger bag dette fænomen; hvad er det for en differen-

tiering der opleves, som fik dimittenderne til at reagere, som de gjorde? 

Interessen for genstandsfeltet er således motiveret af medstuderendes oplevelser, der støtter op om egne 

erfaringer som studerende på cand.merc.(kom.). Siden jeg blev opmærksom på fænomenet, har jeg ved for-

skellige lejligheder talt med kandidatstuderende fra CBS om min observation i forbindelse med ceremonien. 

Ceremonien blev således et symptom på differentieringen, fordi det illustrerer problematikken ganske hånd-

gribeligt. Jeg var fokuseret på at udlægge min observation som simpel fakta – at nogen bliver fejret, andre ikke. 

Alligevel var de studerendes reaktioner forbavsende ens; de var forargede over, at der er så stor forskel på, 
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hvordan de bliver fejret af CBS. Flere fortalte uopfordret om lignende erfaringer med differentiering fra deres 

eget studie. 

Derudover er afhandlingen præget af en personlig interesse for menneskelig adfærd, hvilket leder til et psyko-

logisk perspektiv på problemstillingen. Min indgang til kommunikation skyldes en fascination af menneskets 

adfærd og relationer; hvordan vi kommunikerer og agerer i forhold til hinanden, hvorfor kommunikation mis-

lykkes, og hvordan en konstruktiv og givende relation skabes. Derfor interesserer jeg mig for kommunikatio-

nens effekt på det enkelte individ. Vi bærer hver især på en unik bagage, metaforisk set, og ud fra denne forud-

sætning tillægger vi kommunikation betydning. Igennem jobs og studier har jeg observeret, hvordan organisa-

tioners udvikling står og falder med relationer mellem mennesker. Processer og teknologier kan optimeres, 

men mennesker er ikke maskiner, og kan hverken programmeres eller regnes ud. Tværtimod handler menne-

sket ofte ud fra følelser og tanker. Menneskers handlemønstre, på alle niveauer af organisationen, kan derfor 

være årsag til, at utilsigtede processer udvikler sig. Jeg er fascineret af, hvordan disse mønstre opstår. 

Ledt af en personlig observation og undren, som siden er blevet bekræftet fra andre, er motivationen for af-

handlingen muligheden for at identificere og analysere et kommunikativt fænomen på CBS. 

1.3 Afgrænsning 

Der er foretaget adskillige til- og fravalg for at komme ind til essensen af problematikken. De mest centrale 

afgrænsninger redegøres for i dette afsnit. 

CBS samarbejder med adskillige organisationer, der jævnligt befinder sig på institutionen for at præsentere 

cases, netværke med kandidater, promote deres organisation som arbejdsplads osv. Disse aktører er naturlige 

aftagere for CBS’ kandidater, og kan belyse, hvorvidt differentieringen på CBS forgrener sig i samfundet. Fx i 

form af valg af kandidater til stillinger, eller målt i kandidaternes adfærd i organisationerne. Det bliver imidler-

tid for omfangsrigt at inddrage et sådant perspektiv i dette speciale. Derfor afgrænses fra eksterne aktører. 

Differentieringen undersøges ud fra tre specifikke perspektiver i organisationen. Denne beslutning er truffet ud 

fra afhandlingens udgangspunkt: Problematikkens form og omfang er ikke på forhånd givet, og derfor er af-

handlingen af problemidentificerende karakter. Dette betyder imidlertid også, at det ikke vides, hvilke aktører 

på CBS der er involveret. Derfor foretages et skøn baseret på det umiddelbare kendskab til organisationens 
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struktur og processer. Således er der identificeret tre forskellige aktører, der formodes at have en central posi-

tion i problematikken og hver deres perspektiv. Der afgrænses derfor til disse tre perspektiver, der leveres af 

hhv. administrationen, studienævnet på cand.merc.(kom.) og cand.merc.(kom.)-dimittender. Hvert perspektiv 

redegøres for i det følgende. 

Som nævnt vil der forekomme en naturlig differentiering mellem kandidatuddannelserne. Således er det del af 

den administrative proces på CBS at træffe strategiske beslutninger, der kan komme til udtryk ved differentie-

ring. Derfor er et oplagt at undersøge differentieringen fra et administrativt perspektiv. 

Hvor administration og ledelse træffer beslutningerne, effektueres de i høj grad af de respektive studienævn på 

CBS. Studienævnene er på denne måde bindeled mellem administration og de studerende, og formodes derfor 

at have indblik i, både hvordan differentieringen kan være del af det daglige arbejde, og hvilken indflydelse 

beslutninger der resulterer i differentiering, har på studiet. Derfor inddrages et perspektiv fra studienævnet på 

cand.merc.(kom.). Valget af cand.merc.(kom.) uddybes nedenfor. 

Differentieringsproblematikken tager afsæt i observationer på kombinationskandidatuddannelsen i erhvervs-

økonomi og virksomhedskommunikation på CBS, i daglig tale cand.merc.(kom.). Adskillige andre kombinations-

uddannelser udbydes på kandidatniveau på CBS. Afhandlingen afgrænses imidlertid fra at behandle andre kan-

didatuddannelser end cand.merc.(kom.). Denne afgrænsning er foretaget, da narrative fortællinger er kulturaf-

hængige i en sådan grad, at rammer og adfærd på de forskellige studier kan variere på afgørende punkter. Der 

kan således være kulturelle faktorer, der influerer på oplevelsen af differentiering, som ikke kan adskilles fra 

selve oplevelsen. På denne måde kan der være studier, der oplever differentieringen ganske anderledes og 

italesætter den på en helt anden måde end kandidaterne på cand.merc.(kom.). Dette betyder ikke, at differen-

tieringen ikke eksisterer for de øvrige studier. For at skabe homogene rammer for undersøgelsen, afgrænses 

der derfor fra at inddrage mere end et enkelt studie. 

I undersøgelsesdesignet er valg af respondenter fra cand.merc.(kom.) afgrænset til dimittender, der allerede 

har tilkendegivet en oplevelse af differentiering. Dette skyldes, at det tilfældigvis var deres ytringer omkring 

differentiering, der blev observeret. Begge respondenter er kvinder. Det er ikke uinteressant at undersøge, 

hvorvidt der er en sammenhæng mellem kandidaternes køn og den oplevede differentiering. Denne vinkel 

ligger imidlertid ikke i umiddelbar forlængelse af den identificerede problematik. 
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I kraft af de forskellige studieretninger og dertilhørende studienævn, har hver uddannelse deres egne traditio-

ner. Graduation ceremonien for de ”klassiske” cand.merc.-uddannelser er et håndgribeligt bevis på dette. Re-

aktionerne på ceremonien kan betragtes som symptom på en problemstilling, der stikker dybere end blot en 

invitation til en fest. Uanfægtet om differentieringen i forbindelse med ceremonien har administrative årsager, 

har den en effekt på kandidaterne. Derfor er ceremonien velegnet som statuerende eksempel. Ceremonien 

tjener derfor som eksempel og symbol på problemstillingen, om end den ikke spiller en central rolle i afhand-

lingen. 

1.3.1 Begrebsafklaring 

Dette afsnit præsenterer de begreber og udtryk, der i afhandlingen benyttes med en specifik betydning for øje. 

Den tilsigtede betydning defineres for at opnå en fælles forståelse af begreberne. 

Differentiering 

Begrebet differentiering er centralt, da det er selve afhandlingens genstandsfelt. At differentiere betyder at 

gøre forskel på. I ordet ligger således handling. Differentiering skal i afhandlingen forstås som en grad af forskel 

i håndteringen af kandidatuddannelserne på CBS. Som udgangspunkt benyttes differentiering værdineutralt, da 

det netop er hensigten, hverken at tillægge forskellen negativ eller positiv værdi. I samme ombæring benyttes 

termen differentieringsproblematikken, hvilket overordnet refererer til afhandlingens problemstilling, hvor 

cand.merc.(kom.)-kandidater har givet udtryk for en oplevet differentiering. 

CBS 

CBS er det primære udgangspunkt for problemstillingen, da dette er organisationen, som problemstillingen er 

udarbejdet fra. Benævnelsen CBS henviser således til organisationen og institutionen som administrerende 

instans i relation til uddannelser, ansatte og studerende. Således skal CBS i denne sammenhæng betragtes som 

den overordnede magthaver og beslutningstager i forhold til strategiske og administrative retningslinjer på 

institutionen. 

Narrativer 

Narrativer inddrages både i metode og teori. Begrebet narrativ stammer fra det engelske ord narrative (fortæl-

ling). Begreberne historier, fortællinger og narrativer benyttes afvekslende, dog er betydningen synonym i den-

ne afhandling (Holmgren, 2005: 11; Kvale & Brinkmann, 2009: 246). 
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”Klassisk” cand.merc. 

Formuleringen ”klassisk” cand.merc. er adopteret fra kommunikationen på de sociale medier mellem admini-

stration og kandidater, og desuden fra den primære empiri. Begrebet dækker over de fjorten ”klassiske” 

cand.merc.-uddannelser på CBS. Disse er AEF, ASC, BCM, EMF, FIN, FIR, FSM, HRM, IBS, IMM, MIB, SCM, SMC 

og SOL. Benævnelsen skal i afhandlingen betragtes i opposition til kombinationsuddannelserne. ”Klassisk” er 

skrevet i citationstegn, fordi det ikke er uddannelsernes officielle betegnelse. 

1.4 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er struktureret således, at den overordnet er inddelt i kapitler. Kapitlerne dækker hhv. indled-

ning, analysestrategi, analyse, diskussion, konklusion og perspektivering. Hvert kapitel afsluttes med en opsam-

ling på de foregående afsnit. Hvert kapitel er inddelt i afsnit. For at skabe overblik startes hvert kapitel og afsnit 

med en beskrivelse af indhold og formål. 

Indledningen udgjorde første kapitel. Andet kapitel redegør for analysestrategien. Dette kapitel har til formål at 

bidrage med overblik over undersøgelsens ”hvorfor, hvad og hvordan” for at lægge kimen til selve analysen.  

Kapitlet redegør således for analysegrundlaget, herunder videnskabsteori, metode, empiri, undersøgelsesde-

sign og teori. Tredje kapitel består af analysen, hvor den indsamlede empiri behandles. Fjerde kapitel er af-

handlingens konklusion, hvor resultaterne præsenteres. Femte kapitel består af en diskussion over afhandlin-

gens læringer, og endelig udgør sjette kapitel en perspektivering, hvor refleksioner og alternativ forskning på 

området præsenteres. 

For læsevenlighedens skyld er der indsat figurer, når det er hensigtsmæssigt at illustrere sammenhænge be-

skrevet i teksten. 

2 Analysestrategi 

Følgende kapitel har til formål at præsentere og begrunde de metoder, der benyttes til at undersøge gen-

standsfeltet, både praktisk og teoretisk. Kapitlet bærer præg af, at afhandlingen i høj grad er metodisk. Dette 

skyldes genstandsfeltets kompleksitet og svære tilgængelighed (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 54), som betyder, 
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at metoden er afgørende for kvaliteten og validiteten af den viden, der skabes. I megen forskning vil denne 

viden i højere grad være afhængig af det teoretiske grundlag, men hér er det særligt det metodiske. 

Først præsenteres specialets videnskabsteoretiske ståsted. Dernæst argumenteres for afhandlingens beretti-

gelse indenfor det kommunikationsstrategiske felt. Herefter udfoldes afhandlingens metode, empiri og under-

søgelsesdesign. Endelig præsenteres teorien, der udgør undersøgelsens analyseapparat. 

2.1 Videnskabsteori - tidsånd og tilgang 

Dette afsnit redegør for afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, og dermed hvilke grundlæggende antagel-

ser afhandlingen tilslutter sig om væren og verden (Andersen, 1997: 19). Disse antagelser er fundamentale for 

afhandlingens opbygning, fra de indledende observationer til konklusionen (Esmark, Laustsen, & Andersen, 

2005: 8). Det fundamentale ligger i selve begrebet videnskabsteori: Teori om, hvordan viden skabes. 

Videnskabsteoriens ontologi er bestemmende for, hvordan verden anskues, og dermed hvad der betragtes som 

virkelighed. Det videnskabsteoretiske ståsted afspejler derfor forskerens egne overbevisninger, eftersom pro-

blemstillingen er udtryk for, hvad denne har til hensigt at skabe viden omkring (Andersen, 1997: 15). Samtidig 

er teoriens epistemologi bestemmende for, hvad der anerkendes som viden, og dermed hvordan genstandsfel-

tet undersøges. Dette skyldes, at metoden har indflydelse på, hvilken viden der skabes. Endelig skaber viden-

skabsteorien grundlag for analysens teoriapparat. 

Videnskabelige projekter ledes ofte af tidsånden, fordi denne sætter rammerne for, hvilken mentalitet der do-

minerer i samfundet, og dermed hvad der problematiseres omkring. Den eksisterende postmodernistiske tids-

ånd er karakteriseret ved en afstandstagen til troen på universelle sandheder (Wenneberg, 2000: 13, 65), og 

motiverer derfor til forskning i subjektive fortolkninger og forståelser. En videnskabsteoretisk tilgang der netop 

er baseret på anerkendelsen af subjektet, er socialkonstruktivismen. Tilgangen har udviklet sig til det domine-

rende perspektiv under den eksisterende tidsånd. Ifølge socialkonstruktivismen findes der ikke endegyldige 

sandheder om virkeligheden, fordi den er under konstant forandring. Dette skyldes overbevisningen om, at den 

sociale virkelighed konstrueres via menneskelig interaktion (Esmark et al., 2005: 11; Järvinen & Mik-Meyer, 

2005: 7; Wenneberg, 2000: 36-37). Således er opretholdelsen af den sociale virkelighed i sidste led afhængig af 

det enkelte individ. Som indledningen redegjorde for, er motivationen for afhandlingen baseret på samme 
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overbevisning; at hvert enkelt individ er afgørende for opretholdelse og ændring af relationer. Således knytter 

både socialkonstruktivismen og problemstillingen sig til den postmodernistiske tidsånd. 

På baggrund af ovenstående er afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang socialkonstruktivistisk. I det følgen-

de redegøres for, hvilket specifikt socialkonstruktivistisk perspektiv der anlægges. Herefter præsenteres teori-

ens ontologi og epistemologi, og endelig rettes perspektivet ind på afhandlingens genstandsfelt. 

2.2 Klassisk socialkonstruktivisme 

Det socialkonstruktivistiske felt spænder bredt. Derfor må perspektivet udspecificeres yderligere, for at gøre 

det klart, hvad afhandlingen betragter som viden, og dermed også hvordan genstandsfeltet kan undersøges. 

Feltet kan betragtes som et kontinuum, hvor den ene pol repræsenterer den liberale tilgang, og den anden pol 

repræsenterer den radikale socialkonstruktivisme. Langs hele kontinuummet findes perspektiver. Forskellen på 

yderlighederne består primært i, hvad der betragtes som naturskabt, og hvad der er socialt konstrueret (Wen-

neberg, 2000: 18-19). Dette forhold præciseres nedenfor. I den liberale del af kontinuummet befinder Berger 

og Luckmanns perspektiv sig, som kaldes ”klassisk konstruktivisme” (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 10). Dette 

perspektiv er det mest udbredte, da det har fokus på samfundet, og derfor er anvendeligt indenfor et bredt 

spektrum af forskning (Wenneberg, 2000: 44). I de følgende afsnit redegøres for Berger og Luckmanns social-

konstruktivistiske perspektiv. 

2.2.1 Verdensanskuelse 

Som nævnt har videnskabsteoriens ontologi betydning for, hvordan verden anskues. Begrebet verden henviser 

ikke til den naturskabte verden, men derimod til den kulturelt skabte, sociale verden. Skelnen mellem disse er 

central, da socialkonstruktivismen ikke plæderer for, at alt er socialt. De to verdeners eksistens anerkendes 

begge, og de antages at interagere med hinanden (Wenneberg, 2000: 179-180). Thomas Wiben Jensen, forsker 

i videnskabsteori, forklarer interaktionens betydning: 

Træer og bjerge ville eksistere, uanset om vi var her eller ej, og uanset hvad vi kalder dem. (...) 

Men deres (konstruktivisternes, red.) pointe er, at fænomenet ’træ’ kun eksisterer, når der er 

mennesker og en menneskelig begrebsverden til at tillægge ’træ’ en bestemt betydning. Eller 
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sagt på en anden måde: Det er kun igennem sproget, vi har adgang til et fænomen som ’et træ’ 

med den betydning, som vi tillægger det (Ebdrup, 2011) 

Socialkonstruktivismen betragter således mennesket som et socialt væsen (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 11), 

der er medskaber af en foranderlig social verden, i modsætning til blot observatør af en statisk verden. Den 

sociale verden består af fænomener, eller konstruktioner, hvis iboende betydninger mennesker skaber via 

sproget. Denne overbevisning indebærer, at fænomeners betydninger er dynamiske, og altid under udvikling 

(ibid). Ved ændringer er det således ikke selve fænomenet, der ændres, men betydningen af fænomenet. Ber-

ger og Luckmann beskæftiger sig netop med, hvordan denne opfattelse af virkeligheden skabes (Wenneberg, 

2000: 45), som former betydningen. 

2.2.2 Videnskabelse 

Teoriens epistemologi har indflydelse på hvordan genstandsfeltet undersøges, og derved hvordan viden ska-

bes. Som nævnt motiverer tidsånden til subjektiv forskning. Den klassiske socialkonstruktivisme sætter 

spørgsmålstegn ved de sociale institutioner i samfundet. Med undersøgelser af de fænomener og deres betyd-

ninger som tages for givet, støtter perspektivet op om den nævnte tidsånd (Wenneberg, 2000: 18). Ved at be-

lyse disse fænomener, kan fastlåste betydninger og adfærd betragtes på ny, og åbne op for alternativer. Mere 

specifikt undersøges den såkaldte common sense-viden, som mennesker navigerer efter i deres hverdag (Wen-

neberg, 2000: 45). Berger og Luckmanns teori tager udgangspunkt i denne viden, som de betegner som vaner. 

Teorien har tre ”sider” (Wenneberg, 2000: 90-93), som i det følgende overføres på den aktuelle case:  

1. Eksternalisering, hvor menneskets vaner skaber samfundets institutioner: CBS som instituti-

on er eksempel på denne fase, hvor processer er optimeret og kommer til udtryk gennem 

hverdagen i organisationen. 

2. Objektivering, hvor institutionerne bliver opfattet som givne størrelser, der ikke kan ændres: 

Der opstår fx narrative fortællinger i organisationen, som forankrer processerne. 

3. Internaliseing, hvor ”nye medlemmer” dannes og oplæres i vanerne: Narrativerne fortælles 

til medlemmer, der er kommet til undervejs, og derfor aldrig har kendt andre versioner af in-

stitutionen. 

Ifølge den klassiske socialkonstruktivisme skabes og reproduceres menneskets common sense-viden gennem 

denne proces. Ved at undersøge udgangspunktet, nemlig menneskets vaner, gøres viden om fænomenet til-
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gængeligt for mennesket. Dette er nyttigt, da mennesket er vant til de indlejrede konstruktioners betydninger i 

en sådan grad, at det ubevidst reproducerer dem gennem ovennævnte proces. Ændring af et fænomens be-

tydning kræver derfor bevidsthed om processen (Ebdrup, 2011). Socialkonstruktivismen inviterer netop til be-

vidsthed om, at konstruktionerne er produkter af mennesket selv, ved at redegøre for, hvordan den sociale 

verden konstrueres (Esmark et al., 2005: 11). På denne måde bemyndiger socialkonstruktivismen så at sige 

mennesket, fordi det mindes om, at det har et valg. Dermed har det også indflydelse på den verden, det omgi-

ver sig med. Socialkonstruktivismen åbner således op for, at uhensigtsmæssige forhold, handlinger og proces-

ser i de sociale verdener kan observeres og ændres. 

Ved at undersøge, hvordan betydninger omkring samfundets sociale institutioner skabes, anerkendes subjektet 

som kilde til viden; der findes ingen facitliste, hvor rigtigheden kan sammenholdes, og derfor kan den ene ud-

lægning være ligeså gyldig som den næste (Wenneberg, 2000: 42). Denne erkendelse åbner videnskaben op for 

et væld af muligheder, da al forskning i sociale konstruktioner således er interessant, når hvad som helst kan 

have værdi for hvem som helst (Gergen & Gergen, 2005: 16). Således anerkendes eksistensen af et problem, 

uanset hvor snæver problemstillingen er, og hvor få mennesker der er berørt.  Dette er fx relevant med et min-

dretal involveret, da problemet ofte ikke berører den bredere befolkning. Afhandlingens problemstilling ud-

springer netop af, at enkelte individer har en oplevelse, der ikke nødvendigvis deles af flertallet. Ikke desto 

mindre har oplevelsen sin berettigelse, alene i kraft af at den er følt (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 11). På bag-

grund af ovenstående skabes viden ved at undersøge, hvordan subjektet tillægger betydning til fænomener i 

sociale institutioner. 

2.2.3 Den reproducerende proces 

Ifølge socialkonstruktivismen er menneskets erkendelse afhængig af den sociale sammenhæng det indgår i 

(Wenneberg, 2000: 23). Betydningsskabelsen kan derfor ikke være produkt af individet alene, men må have 

kobling til den sociale kontekst fænomenet relaterer sig til (Gergen & Gergen, 2005: 36). Dette er interessant i 

forbindelse med afhandlingen, da dimittendernes reaktioner derfor må analyseres ud fra den sociale kontekst 

de udspringer fra. Problematikken kan således ikke blot afvises som værende produkt af dimittenderne selv. På 

baggrund af dette kigges nu nærmere på Berger og Luckmanns tre-sidede proces, der illustrerer reproduktio-

nen af det sociale menneske. Processen begynder med menneskets vaner. 
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Mennesket har tilbøjelighed til at danne vaner for at skabe struktur og undgå usikkerhed (Wenneberg, 2000: 

91). Gennem vaner kan mennesket handle per automatik, og behøver ikke at tage stilling til hvert enkelt ind-

tryk. Dette sker gennem en proces hvor mennesket ”lagrer” betydninger, som det trækker på i sin daglige fær-

den. Således kan mennesket hente betydninger frem fra sin erfaringshorisont for at tillægge nye oplevelser 

mening. Betydningerne bruges både til at give mening til, hvad der er gået forud for en given hændelse, og 

hvad der følger efter. Således kan handlinger tilpasses efter tidligere erfaringer, og mennesket kan navigere i en 

verden af indtryk. Denne proces gælder også når mennesker interagerer med hinanden. På denne måde sker 

der en eksternalisering af menneskets vaner; der opstår en ”best practice”, som materialiserer sig i sociale in-

stitutioner i samfundet. 

Herefter sker der en objektivering, gennem fortsat interaktion mellem mennesker, hvilket forankrer fænome-

nernes betydninger. Dette sker inden for institutionerne, og kommer hovedsageligt til udtryk gennem kulturen, 

som bygger på værdier det enkelte individ kan identificere sig med (Gergen & Gergen, 2005: 14). Efter objekti-

veringen fremstår der nogle betydninger, som er fælles accepterede, og som skaber mening og orden i deres 

sociale kontekst. 

Nye medlemmer gennemgår en internalisering, eller en ”social tilpasning”, om man vil, når de lærer kulturen 

og de fælles betydninger at kende. Den sociale tilpasning er ligeså afgørende for individet som at være i stand 

til at kommunikere gennem sprog, fordi den medfører acceptabel adfærd inden for samfundet. 

Ovenstående har redegjort for, hvordan den sociale kontekst opretholdes ud fra en klassisk socialkonstruktivi-

stisk synsvinkel. Opretholdelsen sker gennem en reproducerende proces, hvor fortsat interaktion forankrer 

fænomeners betydning. 

2.3 Teoriernes indbyrdes sammenhæng 

Sammenhængen mellem videnskabsteori og analyseteori er central for udfoldelse af afhandlingen. Den social-

konstruktivistiske videnskabsteori er tæt forbundet med den narrative teori, som bærer analysen. Socialkon-

struktivismen søger at afdække, hvordan den sociale virkelighed konstrueres, ud fra en betragtning af menne-

sket som et socialt væsen. Dette kan undersøges gennem narrativer, fordi menneskets fortællinger relaterer sig 

til sociale fænomener. Som socialkonstruktivismen fordrer, går den narrative teori imod troen på de universelle 

sandheder, og udforsker i stedet subjektets historie (Morgan, 2005: 21-23). 
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Forholdet mellem den sociale kontekst, de sociale fænomener og narrative fortællinger vises ved figur 1. Det 

illustreres, hvordan den sociale kontekst skaber et rum for sociale fænomener, der opretholdes af narrative 

fortællinger. Således er der redegjort for den røde tråd mellem afhandlingens teoretiske elementer. 

 

Figur 1: Illustrerer hvordan den sociale kontekst består af sociale fænomener, der opretholdes af narrative fortællinger. Figuren er 
selv-konstrueret, men baseret på Wennebergs beskrivelse af, hvordan den sociale virkelighed kan undersøges. 
Nogen vil måske mene at figuren burde være omvendt, så kontekst er center, fordi det er udgangspunktet for social konstruktion. 
Den sociale kontekst betragtes imidlertid som omgivelser, og de narrative fortællinger som kerne. Derfor denne udformning. 

2.4 Hvorfor et kommunikationsspeciale 

Differentieringsproblematikken på CBS kan behandles fra et væld af perspektiver og fagligheder. Relevante 

muligheder er fx branding, politik og sociologi m.fl.. Hvert af disse perspektiver kan, ud fra hver deres termino-

logi, skabe ny viden og bidrage med mening til genstandsfeltet. Derfor er det centralt at argumentere for, hvor-

for dette speciale er relevant at skrive netop for en studerende i strategisk kommunikation. 

Vinklen på problemstillingen er afgørende for argumentationen. Afhandlingen undersøger subjektive oplevel-

ser af fænomenet differentiering mellem kandidatuddannelserne på CBS. Således er de betydninger, menne-

sker har tillagt dette fænomen, centrale. Betydningerne er skabt ud fra individets erfaringer. Det understreges, 

at det er erfaringerne, og ikke fænomenet i sig selv, der er interessant i denne sammenhæng. Differentiering er 

naturlig i sociale institutioner, og som nævnt også i uddannelsesinstitutioner. Fænomenet vil således bestå, så 

længe institutionen eksisterer. Derimod betragtes fænomeners betydninger, som det fremgik af det foregåen-

de afsnit om videnskabsteori, som dynamiske og skabt gennem kommunikation. Analyse af betydningerne for-

drer derfor kompetencer og et teori- og begrebsapparat indenfor kommunikation og betydningsdannelse (An-

dersen, 1997: 27), hvilket giver kommunikationsspecialet sin eksistensberettigelse. 

Narrative fortællinger 

Sociale fænomener 

Social kontekst 



Side 19 af 113 
 

Dertil kommer, at differentieringen på CBS involverer kommunikation mellem aktører på flere forskellige ni-

veauer i organisationen. Disse aktørers interne relationer afhænger af både direkte og indirekte kommunikati-

on. Denne kommunikation er udgangspunktet for afhandlingen. Hvis ingen gør opmærksom på uhensigtsmæs-

sige forhold, ville ingen sandsynligvis stoppe op og genoverveje de processer, der reproducerer den eksisteren-

de kommunikation. Kommunikation er således også en praktisk foranstaltning, fordi den tilbyder mennesket 

sprog og mulighed for at udtrykke sig. Samtidig kan mennesker på tætteste hold opleve, hvordan kommunika-

tion påvirker deres relationer. Måden hvorpå der kommunikeres, dét der bliver sagt (eller forbliver usagt), er 

ganske afgørende for udvikling af både samtale og relation. Knyttes båndet, eller skabes der afgrund? Kommu-

nikation er udgangspunktet. Der er således redegjort for, hvorfor en kommunikationsstuderende skriver spe-

ciale om differentieringsproblematikken på CBS. 

2.5 Metode, empiri og undersøgelsesdesign 

I det følgende redegøres for afhandlingens metode, som dækker over teknik til indsamling, formatering og 

behandling af data (Esmark et al., 2005: 8). Udformningen er afgørende for dataproduktionen, og har derfor 

indflydelse på analysens resultater og kvalitet (Andersen, 1997: 19). Således er det centralt, at undersøgelses-

designet er velovervejet og på linje med relevant teori, da overensstemmelse både strukturerer undersøgelsen, 

og skaber tydelige paralleller mellem empiri og det teoretiske begrebsapparat. Enkelte elementer fra den nar-

rative teori præsenteres i metoden, da de er relevante for undersøgelsen, og derudover skaber overblik over 

de grundlæggende forudsætninger for empiri-indsamlingen. En decideret gennemgang følger i et særskilt teo-

riafsnit. 

Først redegøres for formålet med undersøgelsen. Dernæst redegøres for afhandlingens empiriske grundlag, 

herunder hvilken primær og sekundær empiri der benyttes. Endelig udfoldes afhandlingens undersøgelsesde-

sign, som indebærer valg af metode til dataindsamling samt design af undersøgelsen. 

2.5.1 Undersøgelsens formål 

Fokus på undersøgelsens formål er afgørende for, at metoden udarbejdes målrettet, og udspringer af opgavens 

problemformulering; gennem narrative fortællinger at belyse differentieringen mellem kandidatuddannelserne 

på CBS. Undersøgelsen har derfor til formål at klarlægge eksisterende narrativer, som organisationen og dens 

medlemmer fungerer igennem (Staunæs & Søndergaard, 2005: 53). Udgangspunktet er overbevisningen om, at 
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mennesket, for at kunne referere til en given erfaring, tidligere i livet har tilskrevet oplevelsen en bestemt be-

tydning (Høgsbro, 2008: 31). Således må cand.merc.(kom.)-dimittenderne, baseret på deres reaktioner, have 

lignende erfaringer, som har indflydelse på, hvilken betydning de tillægger nye oplevelser. Derfor undersøges 

hvilke erfaringer organisationens medlemmer har, som bevirker, at nye oplevelser tillægges en given betydning 

(Morgan, 2005: 93). Erfaringerne er omdrejningspunktet for undersøgelsen, da de kan belyse differentieringen. 

På baggrund af dette skal undersøgelsen indsamle empiri i form af narrativer og den detaljeorienterede ople-

velse af differentiering på CBS, for efterfølgende at analysere narrativerne, og klarlægge hvordan oplevelserne 

med differentiering kædes sammen med tidligere erfaringer. 

2.5.2 Empiri 

For at besvare problemformuleringen, er det nødvendigt at indsamle datamateriale, der kan belyse problema-

tikken. Empirien er således genstanden for undersøgelsen, fordi materialet danner grundlag for analysen. Der-

for kan redegørelse for empirien også forklare det efterfølgende metode- og teorivalg (Rienecker & Jørgensen, 

2008: 292-294). 

Da afhandlingen søger at belyse differentieringen via narrative fortællinger, udgør disse fortællinger den pri-

mære empiri. Denne type empiri er kendetegnet ved at være indsamlet specifikt til formålet af forskeren (An-

dersen, 1997: 31). Baseret på undersøgelsens formål, indsamles empirien blandt CBS’ aktører. De specifikke 

aktører redegøres for i afsnittet om udvælgelse af respondenter. Den efterfølgende redegørelse for undersø-

gelsesdesignet har derfor til formål at præcisere, hvordan empirien rent metodisk indsamles. 

Socialkonstruktivismen er velegnet til analyser af kvalitativt materiale, men er også åben over for utraditionelle 

dataformer, der ikke nødvendigvis er produceret til formålet (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 11). Således er se-

kundær empiri inddraget for at skabe midlertidige antagelser af problematikkens karakter. Forstået på den 

måde, at det antages, at dimittendernes ytringer er reaktion på differentieringen mellem kandidatuddannel-

serne. En differentiering, som det på forhånd er fastslået eksisterer. Antagelserne er således fundamentet for 

afhandlingen, og har bidraget til udformning af problemformuleringen. Denne empiri består af kommunikatio-

nen fra Facebook mellem dimittenden og administratoren fra CBS, som er vedlagt som bilag (bilag 1). Derud-

over inkluderer empirien den anden dimittends ytring i forbindelse med modtagelse af hendes eksamensbevis. 

Da ytringen var mundtlig, er denne kommunikation ikke dokumenteret. Dog er den genfortalt via primær empi-

ri. 
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Ydermere er der inddraget forskningsresultater fra et amerikansk studie i universitetsstuderendes oplevelse af 

”mattering” (oversættes til ”at have betydning”). Dette studie fra 2012 (Sumner) viser, at når studerende ople-

ver, at have betydning på deres institution, ses resultatet gennem højere akademisk fastholdelse, højere moti-

vation, institutionel loyalitet og større selvværd (Sumner, 2012: 3). Institutionen kan vise de studerende, at de 

har betydning gennem opmærksomhed, at vise at de regner med dem og anerkender dem. Dette er et ameri-

kansk studie, og forholdene på de amerikanske universiteter er ganske anderledes end på CBS: De studerende 

betaler honorarer for deres uddannelse, og samtidig er der ofte et helt andet fællesskab på skolen fx omkring 

football. Således er der store kulturelle forskelle. Studiet er alligevel inddraget, eftersom cand.merc.(kom.)-

dimittenderne har givet udtryk for eksklusion. Det kan indikere, at de netop oplever det modsatte af at have 

betydning, hvilket gør resultaterne af dette studie interessant. 

2.5.3 Undersøgelsesdesign 

Som nævnt er afhandlingen i høj grad metodisk. Dette skyldes, at adgangen til narrative fortællinger er kom-

pleks, da respondenterne må klarlægge deres historier inden for ganske kort tid. Derfor må der utraditionelle 

metoder i brug, hvilket resulterer i en kombineret interviewmetode. 

Først redegøres for, hvilken slags undersøgelse der udføres, herunder præsentation af den kombinerede inter-

viewmetode. Herefter argumenteres for udvælgelse af relevante respondenter. Endelig redegøres for, hvordan 

selve interviewet udformes, herunder forberedelse af spørgsmål og spørgeteknik, forskerens rolle under inter-

viewet samt hvordan respondenterne briefes. 

2.5.3.1 Kvalitativ undersøgelse 

Der findes adskillige fremgangsmåder til indsamling af empiri, og overordnet skelnes mellem kvantitative og 

kvalitative metoder (Rienecker & Jørgensen, 2008: 294). Simplificeret er der enten fokus på antal svar eller 

dybdegående svar. Undersøgelsens formål er bestemmende for dette valg. Afhandlingen er et single case stu-

die, da det undersøger et fænomen i en enkelt organisation. Således er det på forhånd givet, at undersøgelsen 

finder sted inden for organisationens rammer. Formålet er ikke at afdække antallet af kandidater, der har ople-

vet differentiering, ej heller hvor mange studieretninger der er berørt. Som redegjort for, er formålet derimod 

at belyse, hvilke erfaringer der har ledt til respondentens oplevelse af differentiering. Med andre ord en videns-

intensiv undersøgelse med fyldige beskrivelser, der retter sig mod detaljen i den enkelte fortælling. Disse for-

hold kalder på en kvalitativ metode. 



Side 22 af 113 
 

En kvalitativ undersøgelse kan imidlertid gribes an på flere måder. Til denne undersøgelse vælges interviews, 

da det er en hensigtsmæssig metode til ”at fange kompleksitet ved at prioritere dialog, refleksivitet, sensitivi-

tet, fleksibilitet og kreativitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af interview” (Staunæs & Søndergaard, 

2005: 54). 

En relevant alternativ metode er en feltundersøgelse, hvor adfærd observeres og analyseres af forskeren. Den-

ne metode er særligt nyttig, når der er tale om studier af kulturel karakter, da viden ofte kan betegnes som 

implicit og tavs. Metoden er interessant i denne sammenhæng, da den giver et umiddelbart og objektivt out-

put. Dette skyldes, at der ofte er uoverensstemmelse mellem menneskers faktiske adfærd og deres egen opfat-

telse og intention. Med andre ord mener de oprigtigt, at de handler anderledes end tilfældet er. Personer, der 

observeres i deres vante omgivelser, er derfor kilde til mere gyldig viden, end via interviews (Kvale & Brink-

mann, 2009: 136). Det kan imidlertid argumenteres, at en forundersøgelse af denne art allerede er udført. Re-

spondenterne blandt kandidaterne er netop identificeret gennem observationer af deres adfærd og udsagn. 

Først efter at de har tilkendegivet deres oplevelser på eget initiativ, er de kontaktet og interviewet for at un-

dersøge deres historier. 

2.5.3.2 Kombineret interviewmetode 

Et interview kan betragtes som et socialt møde mellem interviewer og interviewperson, hvor respondentens 

virkelighed afdækkes (Staunæs & Søndergaard, 2005: 54). Om undersøgelser af denne art skriver Steinar Kvale: 

”Gennem samtaler lærer vi folk at kende, får noget at vide om deres oplevelser, følelser, holdninger og den 

verden, de lever i. I en interviewsamtale stiller forskeren spørgsmål og lytter til, hvad folk selv siger om deres 

livsverden” (Kvale & Brinkmann, 2009: 15). For at få indsigt i et andet menneskes historie, er et interview, ud-

ført som en samtale, således en egnet fremgangsmåde. Viden overdrages fra respondenten til intervieweren, 

og samtalen ligefrem producerer viden (Kvale & Brinkmann, 2009: 34; Staunæs & Søndergaard, 2005: 54). Det-

te kan være tilfældet med oplevelser, som respondenten ikke hidtil har tillagt særlig betydning: Via samtalen 

sættes oplevelserne pludselig ind i en ny kontekst, som skaber mening. Ydermere kan samtalen afdække så-

kaldt latent viden, dvs. viden som respondenten ikke er bevidst om, eller ikke tror, er relevant viden i inter-

viewsammenhængen. 

En traditionel metode til udførelse af en personlig interviewsamtale er det semistrukturerede forskningsinter-

view (Kvale & Brinkmann, 2009: 151). Afhandlingens fokus på den narrative fortælling åbner dog op for at ind-
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drage den narrative metode i empiri-indsamlingen, og derved skabe en kombineret metode. Den narrative 

metode råder over teknikker og værktøjer fra psykologiens samtaleterapi, hvor formålet er at opnå indsigt i et 

menneskes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2009: 176). Derfor præsenteres og anvendes en interviewmetode, 

der kombinerer det traditionelle forskningsinterview med den narrative spørgeteknik. De to metoder har me-

get tilfælles, men adskiller sig også fra hinanden på enkelte punkter, hvor de hver især kan bidrage med vigtige 

teknikker. I det følgende redegøres der for den kombinerede interviewmetodes konstruktion og formål. 

Først præsenteres de narrative grundtanker. Formålet med præsentationen er at skabe overblik over meto-

dens præmisser, og hvorfor den er relevant til at afdække betydningsdannelsen. Efter præsentation af grund-

tankerne flettes metodens værktøjer sammen med Kvales traditionelle semistrukturerede forskningsinterview. 

2.5.3.2.1 Narrative grundtanker 

I denne afhandling spiller den narrative tilgang en rolle både hvad angår metode og teori. Tilgangen bidrager 

med en psykologisk dimension til undersøgelsen, som er central for indsigt i problematikken, da menneskets 

indre liv er centralt ved belysning af fænomeners betydning (Holmgren, 2005: 22). 

Der er lagt op til interviewsamtaler, hvor respondenterne fortæller historier, med det formål at belyse deres 

erfaringer med differentiering. Den narrative metode fokuserer netop på at åbne op for fortællingen, og struk-

turerer erfaringer, så der til sidst fremstår en komplet fortælling. Dette skyldes den narrative grundtanke; at 

mennesket bærer unikke fortællinger, de såkaldte narrativer, med sig gennem livet. Inden for psykologien be-

nyttes metoden, da fortællingerne kan belyse problematiske forhold i respondentens liv og sociale kontekst 

(Holmgren, 2005: 11; White, 2006: 29). Dette er muligt, fordi der gennem fortællingen skabes adgang til de 

erfaringer, der ligger til grund for respondentens adfærd og reaktioner (Høgsbro, 2008: 32; Morgan, 2005: 93; 

White, 2006: 27). Erfaringer som netop er undersøgelsens primære fokus, som nævnt tidligere. 

Gennem narrative samtaler støttes respondenten i at sætte ord på sine erfaringer; gennem processen hvor 

mennesket udfolder sin historie, får vedkommendes identitet og den sociale sammenhæng form, og giver me-

ning for mennesket selv (White, 2006: 27) - og forhåbentligt også for fortolkeren. Det er denne proces der øn-

skes fremkaldt under samtalen med respondenten, og som den narrative tilgang er et oplagt værktøj til. Da der 

ikke er mulighed for et længere samtaleforløb, stiller det imidlertid krav til samtalens intensitet. Dette forhold 

vil berøres i redegørelsen nedenfor. 
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2.5.3.2.2 Det narrative forskningsinterview 

I undersøgelsen benyttes en interviewmetode, der er en kombination af narrativ praksis og det semistrukture-

rede forskningsinterview. En egnet betegnelse for en sådan metode er det narrative forskningsinterview. I det 

følgende redegøres for, hvordan det narrative forskningsinterview designes. 

2.5.3.2.2.1 Udvælgelse af respondenter 

Differentieringsproblematikken på CBS involverer flere forskellige aktører, da differentieringen sker i et dyna-

misk samspil. Betragtet som organisation forekommer der at eksisterer tre primære grupper af aktører på CBS, 

der er involveret i problematikken. Således eksisterer der tre perspektiver, som danner rammen for problema-

tikken. Disse perspektiver består af hhv. cand.merc.(kom.)-dimittender, studienævnet på cand.merc.(kom.) og 

CBS administrationen, forstået som administrationen for ledelsen, ikke studieadministrationen. For at danne et 

så nuanceret billede af genstandsfeltet som muligt, samles empiri fra repræsentanter for de respektive per-

spektiver (Staunæs & Søndergaard, 2005: 55). 

Om valg af antal respondenter pointerer Kvale, at antallet afhænger af formålet med undersøgelsen. Formålet 

er at indsamle den detaljeorienterede fortælling om erfaringer med differentieringen. Kvale tilføjer: ”Interview 

så mange personer, som det kræver for at finde ud af det, du har brug for at vide” (Kvale & Brinkmann, 2009: 

133). Samtidig foreligger den socialkonstruktivistiske overbevisning om, at ingen oplevelse er mere eller mindre 

gyldig end andre, hvorfor respondenternes oplevelser hverken bliver mere eller mindre gyldige afhængig af 

antallet af interviews. Kombineret med de forhåndenværende ressourcer betyder dette, at en enkelt respon-

dent fra hvert perspektiv vurderes at være tilstrækkelig. 

2.5.3.2.2.1.1 Dimittender 

Det første perspektiv er cand.merc.(kom.)-dimittendernes, eftersom ytringer fra denne gruppe har ledt til pro-

blemstillingen. Det er nærliggende at interviewe de to specifikke dimittender, hvis ytringer afhandlingens anta-

gelser bygger på, da det på forhånd er givet, at de besidder relevant information, og har historier at fortælle. 

Samtidig var deres oprindelige reaktioner spontane, hvilket tilfører en dimension af autencitet til undersøgel-

sen, da deres historier ikke er fremprovokeret. Forstået på den måde, at hvis andre kandidater spørges ind til 

deres erfaringer, kan historier blive fremprovokeret. Dvs. oplevelser som kandidaten givetvis har haft, men som 

først kædes sammen med differentiering under interviewet. Dette vil, jf. den narrative teori, være acceptabelt. 

Validiteten af de specifikke dimittenders historier må dog betegnes som større, da de selvstændigt har foreta-

get koblingen til en oplevet differentiering, og herefter italesat den. 
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2.5.3.2.2.1.2 Studienævn 

Det andet perspektiv er fra studienævnet på cand.merc.(kom.). Studienævnet varetager uddannelsens interes-

ser, og er derfor relevant at inddrage, da differentieringen har indflydelse på deres interessenter, og således 

vedrører deres arbejdsområde. En repræsentant fra studienævnet kan give indblik i, hvordan differentieringen 

håndteres fra nævnets side. Samtidig er studienævnet også en af de officielle veje for studenterinddragelse. 

Som sådan har nævnet føling med, hvad der rører sig hos de studerende. Som repræsentant for dette perspek-

tiv er valgt studielederen på cand.merc.(kom.). Udover at være del af studienævnet på cand.merc.(kom), har 

han været del af CBS i tretten år og underviser derudover på cand.merc.(kom.). Det antages derfor, at han har 

fingeren på pulsen i forhold til de studerende og samtidig har kendskab, til hvordan studienævnet håndterer 

differentiering, og kan give et strategisk indblik i positioneringen af cand.merc.(kom). I sin studielederberetning 

skriver han om at ”formidle uddannelsens grundfortælling” (Pogner, 2012). Skønt det i denne sammenhæng 

handler om bacheloruddannelsen HA(kom.), som han ligeledes er studieleder for, vidner udsagnet om en nar-

rativ tankegang og bevidsthed om narrativers brug og betydning. Derfor formodes det, at studielederen kan 

bidrage med et nuanceret perspektiv både på fortællingen omkring cand.merc.(kom.), studienævnets beføjel-

ser samt hans egen oplevelse af differentieringen. 

2.5.3.2.2.1.3 Administration 

Det tredje og sidste perspektiv er administrativt, og repræsenterer således CBS som organisation. Det er rele-

vant at skaffe viden om gældende regler og procedurer for kandidatstudierne, for at få indblik i, hvilke admini-

strative årsager der kan ligge bag differentieringen. Som nævnt er differentiering til en vis grad nødvendig, da 

der er tale om vidt forskellige studier, med vidt forskellige behov. Samtidig har CBS som organisation begræn-

sede ressourcer til rådighed, hvilket betyder, at der må foretages valg, når der skal allokeres ressourcer mellem 

de respektive studienævn. Ikke kun økonomisk, men også logistisk: CBS har flere forskellige fysiske lokationer, 

og uddannelserne fordeles således på dem, så de hver især er tilknyttet en bestemt lokation. Viden om disse 

valg kan indsamles hos en repræsentant med en administrativ rolle på CBS. En uddannelseskonsulent ved de-

kansekretariatet for uddannelse på CBS redegør for de administrative sammenhænge. Den oprindelige hensigt 

med dette var at få klarhed over fastlagte procedurer, og derfor blev empirien indsamlet via en telefonsamtale. 

Samtalen udviklede sig imidlertid fra redegørelse af retningslinjer for beslutningstagning til en politisk samtale 

af narrativ karakter. Empirien er således refereret til som personlig kommunikation, og foreligger ikke som bi-

lag. 
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Som afslutning på udvælgelsen af respondenter tilføjes, at respondenternes identitet ikke er hemmelig, og alle 

har indvilliget i at lade deres navne fremgå. For neutralitetens skyld nævnes de imidlertid ikke ved navn i tek-

sten. Derimod refereres der til dimittenderne som hhv. ”dimittend 1” og ”dimittend 2”, studielederen refereres 

til som ”studielederen”, og medarbejderen ved sekretariatet som ”konsulenten”. 

2.5.3.2.2.2 Forberedelse af spørgeguide 

I modsætning til et skemalagt interview, forberedes det narrative forskningsinterview som en samtale, med 

fokus på hvad der dukker op undervejs (Staunæs & Søndergaard, 2005: 56). Dette fokus betyder imidlertid ikke, 

at interviewet ikke bør planlægges, da et interview uden planlagte spørgsmål netop risikerer at miste fokus. 

Således er det hensigtsmæssigt med elementer fra det semistrukturerede forskningsinterview. Det centrale ved 

denne metode er, at selvom der er udarbejdet en spørgeguide til interviewet, er fokus rettet mod responden-

tens fortælling (Staunæs & Søndergaard, 2005: 56). Mere om dette i det følgende afsnit om spørgeteknik. Til 

denne undersøgelse udarbejdes således på forhånd spørgsmål der kan støtte interviewet, ved at holde det i 

gang og på rette spor. Sandsynligvis stilles alle spørgsmål ikke, hvilket forklarer termen semistruktureret. Ofte 

berøres eller besvares spørgsmål direkte undervejs, og derfor tilpasses spørgeguiden sideløbende. 

I overensstemmelse med den narrative praksis er der udarbejdet en individuel spørgeguide for hver respon-

dent (spørgsmålene indgår i transskriberingen af interviewene som bilag). Dette er først og fremmest nødven-

digt, da den narrative metode tager udgangspunkt i den respektive klients, i dette tilfælde respondents, liv og 

historie. Samtidig ønskes netop den subjektive erfaring og mening (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 28), i mod-

sætning til generel viden, og derfor er spørgsmålene individualiseret. Terapeuten, eller intervieweren, ligger på 

forhånd inde med viden om respondenten, og har derfor et udgangspunkt for samtalen. Denne viden kan fx 

være indsigt i personens relationer eller specifikke episoder personen har oplevet. Denne viden benyttes til at 

åbne op for samtalen, og spore respondenten ind på, hvad interviewet vil handle om. En anden årsag til indivi-

duelle spørgeguides er, at samtalerne har forskellige vinkler. Interview af kandidaterne har som formål at bely-

se hvilke betydninger de har tillagt erfaringer på CBS, som kan have ledt til deres meningstilkendegivelser. In-

terview af studielederen har som formål at belyse nævnets oplevelse af differentieringen, da denne respon-

dent formodes at kunne bidrage med både administrative indsigter samt om det kulturelle miljø på 

cand.merc.(kom.). Spørgeguiden følger dog samme struktur uanset respondenten: De første spørgsmål har til 

formål at gøre respondenten tryg ved interviewsituationen, samtidig med at de hurtigt får vedkommende ind i 

det rette mindset for samtalen. 
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Eftersom forskeren hele tiden bliver klogere på genstandsfeltet, inddrages læringer i takt med at samtalerne 

udføres. Dette betyder, at de erfaringer der gøres tidligt i processen, inddrages i senere interviews. Både med 

henblik på formulering af spørgsmål og pointer fra respondenterne. Dermed forbedres teknikken hele tiden, og 

dermed også validiteten. Samtidig bliver forskeren konstant klogere på genstandsområdet undervejs, og kan 

dermed stille mere kvalificerede spørgsmål, og hurtigere bevæge sig i periferien af problematikken. 

2.5.3.2.2.3 Spørgeteknik 

Når der er tale om interviews, der har som formål at afdække komplekse emner, er det vigtigt ikke alene at 

fokusere på hvilke spørgsmål der stilles, men også hvordan de stilles. Da forskningsinterviewet ikke er skema-

lagt fuldstændigt, er der nogle faktorer at være særligt opmærksom på. Afsnittet redegør for det narrative 

forskningsinterviews spørgeteknik, der afsluttende opsamles i en tabel. 

Det er afgørende for det narrative forskningsinterviews validitet, at det er respondenten der fortæller, og brin-

ger sine erfaringer i spil i samtalen. En samtale fordrer, at respondenten føler sig fri til at fortælle, og at der 

skabes rum for, at vedkommende kan finde viden frem fra sine erindringer. For at skabe en god grobund for 

samtalen, er det centralt at starte ud med at lade respondenten fortælle relativt frit ud fra et emneafgrænset 

område. På denne måde begyndes den narrative fortælling på respondentens foranledning, og det spor re-

spondenten vælger, og de sekvenser der fortælles om, bliver afgørende for resten af samtalen. Derfor stilles 

tidligt et spørgsmål der åbner op for samtalen ved fx at sige ”Vil du fortælle mig om…” (Kvale & Brinkmann, 

2009: 155). Denne formulering appellerer samtidig til respondenten som historiefortæller, som er et begreb 

den narrative teori knytter an til. Mere om dette i teoriafsnittet. 

Det er således også nødvendigt at lade respondenten beskrive sine oplevelser med egne ord. Intervieweren må 

derfor give plads, men være opmærksom på respondentens specifikke ordvalg. Når der opstår en lejlighed, kan 

intervieweren formulere et spørgsmål med brug af de samme ord. Dette har til formål at hjælpe på fortolknin-

gen af oplevelsen, da respondenten får mulighed for at bekræfte den givne oplevelse, eller rette sin formule-

ring (Kvale & Brinkmann, 2009: 156). Samtidig kan det bevirke, at respondenten kan reflektere og foretage nye 

koblinger, og uddybe sin beskrivelse. Refleksionen kan dog ikke tvinges frem – den drives af respondentens 

nysgerrighed til selv at blive klogere på, hvordan erfaringerne hænger sammen (Staunæs & Søndergaard, 2005: 

67). Meget afhænger derfor af respondentens engagement. Her er afklarende og opfølgende spørgsmål hen-

sigtsmæssige: Med ”hvad”- og ”hvordan”-spørgsmål uddybes de oplevede dynamikker (Staunæs & Sønder-

gaard, 2005: 66), som bringer den subjektive erfaring i spil.  



Side 28 af 113 
 

Derudover kan spørgsmål med fordel baseres på, hvad intervieweren allerede ved. Som eksempel er den ene 

dimittends kommunikation fra Facebook oplagt at stille spørgsmål til, da det kan bringe hende i kontakt med 

de tanker og følelser hun havde på tidspunktet for kommunikationen. Samtidig er det nyttigt at kunne tage 

udgangspunkt i en konkret situation, frem for at intervieweren famler sig frem for at få en fortælling i gang. 

Rækkefølgen på spørgsmålene er imidlertid vigtig: Staunæs og Søndergaard (2005: 66-67) påpeger, at respon-

denten bedre kan reflektere, når der er skabt et grundlag for erfaringerne. Derfor indledes samtalen med gene-

relle erfaringer, og der ventes således med den konkrete episode til respondenten har haft mulighed for at 

gøre sig tanker om genstandsfeltet. 

Ud fra ovenstående er følgende tabel udarbejdet, for at skabe overblik over den spørgeteknik, der danner 

grundlag for undersøgelsens interviews. Tabellen viser hvilken spørgeteknik der kan anvendes, med hvilket 

formål og hvor inspirationen er fundet. 

Formål Eksempel på teknik Inspiration 

Åbner op for fortællingen ”Fortæl mig om…” Kvale, 2009: 155, 175 

Afsøger specifik erfaring/oplevelse Spørg direkte ind til erfaringen 

 

”Hvad skete der da…” 

Staunæs, 2005: 64 

Kvale, 2009: 175 

Morgan, 2005: 89 

Uddybning af fortælling ”Kan du fortælle mere om det?” Staunæs, 2005: 65 

Effekt af problemet ”Hvordan har det påvirket…?” 

”Hvad tænkte/følte du da…?” 

Morgan, 2005: 67 

Koblinger mellem erfaringer Spørg direkte til sammenhæng  Kvale, 2009: 175 

Fortolkning af information Gentag respondentens pointer 

for at verificere fortolkning 

”Har jeg forstået det rigtigt, at…” 

”Hvad mener du, når du siger…” 

Morgan, 2005: 43 

Refleksion Skab pauser 

Gentag respondentens pointer 

for at skabe refleksion over det 

sagte 

Morgan, 2005: 43, 90 

Tabel 1: Oversigt over spøgeteknik ved det narrative forskningsinterview 
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2.5.3.2.2.4 Forskerens rolle  

Forskeren har, i kraft af at have skabt projektet, formet antagelser og holdninger, der ikke kan ignoreres. Vi-

denskabsteoriens anerkendelse af den subjektive fremstilling inkluderer dog også forskeren selv. Forskeren 

forventes derfor ikke at forholde sig objektivt (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 45). Præmissen har dog konse-

kvenser for videnskabelsesprocessen. Således forventes forskeren at tage stilling til sin subjektivitet, og inddra-

ge den som en aktiv del af videnskaben. 

Forskeren har en central rolle som interviewer. Formålet med det narrative forskningsinterview er at indhente 

respondentens egen beskrivelse af sin livsverden, med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne op-

levelser. Det er forankret i den narrative metode, at forskeren ikke er eksperten i samtalen, men kan hjælpe 

med at holde historien på sporet og koble hændelser sammen. Samtidig må der foretages naturlige afgræns-

ninger. En samtale, og i særdeleshed en narrativ samtale (Morgan, 2005: 22), skifter kontinuerligt spor, og ud-

vikler sig afhængigt af, hvilke spor der følges. Ved et forskningsinterview har nogle vinkler og informationer 

større betydning end andre. Intervieweren har ansvaret for at vurdere, hvad der er vigtigt, og afgrænse samta-

len fra mindre betydningsfulde elementer (Kvale & Brinkmann, 2009: 79; Staunæs & Søndergaard, 2005: 56). 

Dette stiller store krav til forskerens evner som interviewer, da vurderingen er afgørende for samtalens udvik-

ling. Forskeren må foretage det bedste skøn i situationen. Det er umuligt at afgøre, om de rigtige valg træffes, 

da vi subjektivt vurderer, fortolker og tillægger værdi. Forskeren kan imødekomme problematikken under in-

terviewet, og spørge ind til svarene ved at genbruge respondentens egne ord, så respondenten kan reflektere 

over sin viden. Dette åbner op for en mere detaljeret fremlægning, og derved nærmer forskeren sig en fortolk-

ning på respondentens præmisser. For at opnå denne refleksive tilstand, er det essentielt, at respondenten 

indimellem får en pause. Intervieweren må derfor være opmærksom på at skabe pauser. Det kan være svært at 

skabe naturligt, men et simpelt værktøj er en notesblok, hvor intervieweren kan nedskrive vigtige noter (eller 

semi-vigtige kruseduller), imens respondenten får en pause. 

For at kunne bidrage til en detaljeret historiefortælling, må forskeren agere nysgerrigt (Holmgren, 2005: 12; 

Morgan, 2005: 21, 81). Intervieweren kan spørge direkte efter historier, hvilket er nyttigt i dette tilfælde, hvor 

respondenten ikke ved, hvilke oplevelser intervieweren kan være interesseret i (Kvale & Brinkmann, 2009: 

175). Selvom forskeren på forhånd har kendskab til respondentens erfaringshorisont, er det dog afgørende, at 

forskeren ikke overtager historien. Der er risiko for dette på grund af viden om, hvordan respondentens infor-
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mationer kan bidrage til undersøgelsen. Derfor er det vigtigt, at forskeren går ind i samtalen for at lære af re-

spondenten (Staunæs & Søndergaard, 2005: 55), og ikke egenhændigt foretager betydningsmæssige koblinger 

mellem fortællingens elementer (Morgan, 2005: 81). Grænsen er dog hårfin; hvornår er forskeren fødselshjæl-

per for historien, og hvornår overskrides grænsen til overtagelse? Dimittenderne spørges således direkte ind til 

deres respektive ytringer, hvilket er en force for undersøgelsen, da det under andre omstændigheder kan tage 

lang tid at finde frem til de centrale historier. Udgangspunktet for den narrative praksis er netop langsomt at 

undersøge klientens oplevelser, for at blive i stand til at identificere det forstyrrende element i klientens tilvæ-

relse. Forcen ligger derfor i, at respondenten allerede har italesat en problematik. 

Som forlængelse af forskerens rolle og objektivitet bør det nævnes, at da afhandlingen har én forfatter, er der 

én til at lytte, gøre notater og stille spørgsmål under interviews. Samtidig har intervieweren en bevidsthed om, 

at samtalen skal føre til analyserbar empiri. Situationen kan således være stressende, hvilket er paradoksalt, 

når samtaleformen fordrer fortrolighed, og at respondenten føler sig tryg. De foreslåede pauser kan således 

også være tiltrængt for intervieweren, der undervejs kan få orden på tanker og hensigtsmæssige opfølgnings-

spørgsmål. 

2.5.3.2.2.5 Briefing af respondenter 

Inden interviewet briefes respondenten om samtalens form og formål. Med formål menes specifikt formålet 

med interviewet, som er at afdække respondentens narrativer omkring differentieringen mellem kandidatud-

dannelserne. Det anses ikke for legitimt at analysere på faktorer, der ikke er spurgt ind til og berørt under selve 

interviewet. For validiteten af interviewet er det derfor afgørende, at respondenten er bekendt med formålet. 

Det er imidlertid vigtigt at respondenten ikke på forhånd får kendskab til eventuelle antagelser forskeren måtte 

have omkring differentieringen, da dette kan påvirke respondenten til at give intervieweren de svar denne 

måtte ønske. Information om differentieringens form og teoretiske antagelser om dens essens deles derfor 

ikke med respondenten, da dette kan påvirke respondentens svar. Er respondenten interesseret, fortælles ved-

kommende om afhandlingens problemstilling og observationer efter interviewet. 

2.5.3.2.2.6 Testinterviews 

Et interview forløber sjældent som forventet. Særligt ikke ved semistrukturerede interviews, der i sin natur ikke 

er helt fastlagte. Derfor er det hensigtsmæssigt at teste den udarbejdede spørgeguide, for at finde ud af, hvor-

dan en respondent reagerer på emnet og forstår spørgsmålene. Derudover er det vigtigt at få indtryk af, om 

interviewformen er i stand til at producere den empiri der behøves. Således arrangeredes et testinterview med 
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en dimittend fra cand.merc.(kom.) for at sikre størst lighed med respondenterne til de endelige kandidatinter-

views. 

Testinterviewet viste sig at være yderst nyttigt, og bragte indsigter i både spørgeteknik samt udformning og 

rækkefølge på spørgsmål. Det blev tydeligt, hvor svær en disciplin det er at skabe flow i et semistruktureret 

interview, fordi man som interviewer konstant skal være på forkant med spørgsmålene, samtidig med at lytte 

og indflette svar i nye spørgsmål. Ligeledes er det nemt at forfalde til ledende spørgsmål, når respondenten 

berører et område der kunne være interessant, men som intervieweren må passe på ikke at forcere. I sådanne 

situationer er det vigtigt at overveje ordene med omhu. 

Overordnet forløb interviewet fint, og det viste sig at samtaleformen virkede bedre end forventet. Eftersom 

respondent og interviewer begge havde kendskab til forholdene på CBS, og til konkrete episoder på 

cand.merc.(kom.), ledtes samtalen hurtigt ind på oplevelser fra studietiden. Dette var et godt afsæt til at skabe 

fortællinger, fordi de blev til i samspil med interviewer, uden at dimittenden blev frataget fortællerrollen. Den 

planlagte metode viste sig at være velegnet til at skabe den fortrolige stemning, der gør respondenten i stand 

til at erindre oplevelser. Testpersonen kunne endda bidrage med fortællinger, der tilføjede en ny dimension til 

problematikken. Således er det ærgerligt at det var et testinterview. Denne indsigt inddrages dog i perspektive-

ringen. 

2.5.4 Transskription 

Efter interviewene foreligger datamaterialet som lydfiler på en diktafon. Transskribering af materialet foreta-

ges, fordi det er en nyttig metode til at behandle og arbejde videre med empirien. Dette arbejde består i at 

oversætte lydmaterialet til skreven tekst, der vedlægges som bilag. Ved at transskribere sikres den ordrette 

gengivelse af samtalen hvilket øger undersøgelsens validitet, da forskeren dermed kan referere direkte til det 

sagte ord. Dermed kan analyse og fortolkning dokumenteres. Samtidig giver transskriberingen mulighed for at 

slå citater og kommentarer op i deres oprindelige sammenhæng, da lydfilerne ikke medfølger som bilag. Derfor 

kan der ikke foretages yderligere kontrol af referencen. 

Udover at øge validiteten er transskriberingen en central fase af undersøgelsen, da det er en refleksiv proces 

for forskeren. Dette skyldes, at interviewene gennemgås og refereres ned til mindste detalje i deres fulde 

længde. Selve den aktive handling at konvertere materialet skaber en anden fortolkningsproces end under 

selve interviewet, da forskeren nu udelukkende kan hengive sig til at lytte. Således er denne fase af undersø-
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gelsen en vigtig del af analyseprocessen. Endelig øger transskribering fra mundtlig til skriftlig form tilgængelig-

heden under arbejdet, da datamaterialet eksisterer på skrift, og dermed skabes et visuelt overblik. 

2.5.5 Validitet 

De foregående afsnit har redegjort for, hvordan undersøgelse er udformet rent metodisk. Undersøgelsen pro-

ducerer afhandlingens empiriske data, som analysen baseres på. På baggrund af denne metode er det derfor 

relevant at diskutere undersøgelsen validitet. 

Ved kvalitativ forskning diskuteres validitet i forbindelse med, om den planlagte undersøgelse faktisk er i stand 

til at dokumentere dét der er til hensigt (VUC Aarhus). Det narrative forskningsinterview er udviklet for at ska-

be størst mulig validitet, da det er kompliceret at afdække menneskers erfaringer. Metoden gør det muligt at 

åbne op for respondenternes fortællinger uden at lægge ord i munden på dem. For at initiere fortællingen, og 

holde den på ”rette spor” i forhold til problematikken, stilles der dog indledende spørgsmål, så respondenten 

får et punkt at tale ud fra. Dette kan betragtes som problematisk for afhandlingens validitet, da respondenter-

ne påvirkes til at fortælle om et særligt emne. Problematikken er imødekommet gennem metodens spørgetek-

nik. Dette betyder bl.a., at intervieweren formulerer spørgsmål baseret på respondentens egne ord. Spørgsmå-

let er dog stadig, om respondenterne havde fortalt samme historie, hvis de ikke var blevet stillet spørgsmål 

undervejs. Dette spørgsmål kan ikke besvares. Det er imidlertid præmissen for narrativer: En fortælling skal 

have et udgangspunkt. Så længe respondenterne ikke skubbes i en retning, åbenlyst valgt af intervieweren, 

vurderes det imidlertid, at dette forhold ikke fratager afhandlingen validitet. 

2.5.6 Opsummering 

Ovenstående afsnit har redegjort for afhandlingens metode, empiri og undersøgelsesdesign. Undersøgelsen 

har som formål at klarlægge respondenternes narrative fortællinger om differentiering mellem kandidatud-

dannelserne på CBS, og empirien består således primært af disse fortællinger. For at skabe de rette præmisser 

for adgang til fortællingerne, foretages narrative forskningsinterview, som er en hybrid af det semistrukturere-

de interview og narrativ praksis. Der er tre perspektiver på differentieringsproblematikken, som alle undersø-

ges. Respondenterne består således af to dimittender, studielederen på cand.merc.(kom.) og en uddannelses-

konsulent. 
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2.6 Teori 

I dette afsnit redegøres for afhandlingens teoretiske grundlag og begrebsapparat, som anvendes til den efter-

følgende analyse. Analyseteorien baseres på det videnskabsteoretiske grundlag, og er derfor socialkonstruktivi-

stisk. Den socialkonstruktivistiske analyse begynder med, at der udpeges et analysebærende begreb (Esmark et 

al., 2005: 12). I denne afhandling er det analysebærende begreb narrativer, som udgør den primære empiri. 

Derfor inddrages narrativ teori, som kan identificere fortællingerne, som fremkommer i empirien. Teorien kan 

således belyse, hvordan den sociale virkelighed konstrueres, hvilket netop er formålet med den socialkonstruk-

tivistiske analysestrategi (ibid). I forbindelse med differentieringsproblematikken er det relevant at afdække 

respondenternes narrativer, da de indeholder koncentreret viden om den sociale kontekst, som den oplevede 

differentiering relaterer sig til. 

Da narrativet er et anvendt begreb indenfor flere discipliner, redegøres først for selve begrebet og dets rele-

vans for organisationen. Herefter præsenteres hvilke bidragsydere analysen baseres på, samt hvordan narrati-

ver skabes, både hos individet og gennem analyse. Endelig præsenteres og argumenteres for teoriens udvalgte 

begrebsapparat. 

2.6.1 Narrativet som begreb 

Et narrativ er en helt grundlæggende fortælling, mennesket kan fortælle. Grundlæggende skal hér forstås gan-

ske bogstaveligt; fortællingen baseres på identitet – den grund mennesket bygger sit liv på. Således handler 

narrativer om, hvem mennesker er, både individuelt og gennem de fællesskaber de færdes i. 

Narrativer består af individets fortolkede erfaringer, og beskrives ofte ganske illustrativt: ”Et narrativ er som en 

tråd, der væver begivenheder sammen og danner en historie” (Morgan, 2005: 25). Denne sammenkædning er 

erfaringer skyldes, at mennesker uafbrudt søger mening, ved at fortolke de indtryk de får. Inden for begrebs-

apparat forlyder det, at hvert individ besidder en fortolkningsramme. Nye oplevelser holdes op mod denne 

ramme; ligesom et foto-negativ holdes op mod lyset, så motivet træder frem, og man kan se hvilken vej det 

skal vende. Via fortolkningsrammen sættes erfaringerne ind i en meningsfuld sammenhæng, som udgør de 

narrative fortællinger. Fortællingerne ændrer form og indhold i takt med, at individet gør sig nye erfaringer, der 

kan flettes ind i eksisterende narrativer (Holmgren, 2005: 15; Morgan, 2005: 25).  
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2.6.1.1 Narrativets betydning for organisationen 

I starten af kapitlet illustrerede figur 1 relationen mellem hhv. den sociale kontekst, sociale fænomener og de 

narrative fortællinger. Følgende afsnit redegør mere udførligt for, hvordan narrativer er forbundet med den 

kultur de udvikler sig i, hvilket er et udtryk for den sociale kontekst. Dette er relevant, fordi organisationer på-

virkes af de narrative fortællinger, der findes i kulturen. 

Hvorfra stammer disse historier eller fortællinger, der konstituerer menneskers liv? De fortællin-

ger, som mennesker lever efter, er sjældent om nogensinde i ’radikal’ forstand konstruerede. De 

er ikke frit opfundne, ’hentet ud af den blå luft’. Vores kulturelt tilgængelige og relevante fortæl-

linger om det at være menneske og om relationer imellem mennesker er historisk konstruerede 

og forhandlet i menneskelige samfund og inden for sociale strukturers og institutioners kontekst 

(White, 2006: 68) 

Narrativer er således en naturlig del af dét at være et socialt menneske og i udviklingen af identitet og forståel-

se af adfærd og normer. Som allerede indikeret rummer individet flere forskellige simultane fortællinger, som 

fx relaterer sig til de forskellige sociale kontekster individet indgår i. Derfor kan narrativer omhandle kulturen i 

en gruppe, fx familien eller arbejdspladsen. Dette skyldes, at værdisættet fra kulturen er dybt indlejret i narra-

tiverne (White, 2006: 66). Som White påpeger, opretholder fortællingerne fællesskaber, fordi essensen af hi-

storierne er, hvad det vil sige at være del af det pågældende fællesskab og hvilken adfærd der accepteres. Der 

er således tale om et reciprokt forhold, da de to elementer, kultur og narrativer, opretholder hinanden. Når vi 

fortæller historier om os selv og vores sociale fællesskaber, forstærkes vores identitet og selvforståelse, så vel 

som vores fællesskabsfølelse og tilhørsforhold (Bruner, 1999: 28). 

Det kan imidlertid være determinerende for individet, at kulturen opretholder narrativerne i deres eksisteren-

de form. Forstået på den måde, at mennesket har tilbøjelighed til at udvikle sig som de eksisterende rammer i 

deres sociale virkelighed lægger op til (Järvinen & Mik-Meyer, 2005: 11). Dette er ofte argumentet imod fæng-

selsdomme – spørgsmålet om, hvorvidt fængselsmiljøet afkriminaliserer eller skaber kriminelle. At narrativerne 

former individet er relevant, da det således bliver afgørende, hvilke fortællinger der eksisterer. Fortællingerne 

skabes bl.a. ud fra relationerne i kulturen. De indbyrdes forhold kan tage mange former: Der kan være tale om 

forhold, hvor ét fællesskab administrerer de øvrige fællesskaber. Fx i organisationer hvor ledelsen udstikker 

retning og regler for medarbejderne. Differentiering kan således effektueres af en højere instans, men alligevel 
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have indflydelse på den relation der eksisterer internt mellem subkulturerne. På denne måde kan enkelte sub-

kulturer opleve at blive ekskluderet af fællesskabet. Figur 2 illustrerer dette forhold. 

 

Skønt mennesker er del af de samme overordnede fællesskab, fx CBS som institution, består hvert individs for-

tolkningsramme af adskillige erfaringer, og dermed også fortællinger. En studerende kan fx både være del af en 

studiegruppe, af studienævnet og af studenterorganisationen CBS International Choir. Hvert fællesskab har 

deres unikke narrativer. Som del af dem alle, har individet så at sige samlet en lille buket af narrative fortællin-

ger om CBS, som det definerer sig selv ud fra. Derved bliver individets fortællinger unikke. Derfor er det sand-

synligvis ikke den samme historie om fællesskabet hver især kan fortælle. 

Indtil nu er det klarlagt, at narrativer er tæt forbundet med kulturen i et givent fællesskab. Som sådan har nar-

rativer indflydelse på menneskers adfærd, og hvordan de agerer overfor hinanden, både internt og eksternt i 

fællesskaberne. Narrativer skabes imidlertid ikke udelukkende på baggrund af positive oplevelser og erfaringer. 

Derimod har mange effektive narrativer, i forståelsen at de skaber og vedligeholder stærke fællesskaber, deres 

udgangspunkt i en differentieringssituation, hvor der har været en oplevelse af ”os mod dem”. Det ligger impli-

cit, at narrativer der er opstået på denne baggrund kan skabe distance mellem de implicerede parter. 

Siden udviklingen af narrativ teori har tilgangen vist sig nyttig indenfor organisationsteori- og praksis. Den psy-

kologiske og praksisorienterede tilgang fokuserer på at afdække narrativer, der har en problematisk effekt på 

Fællesskab 

Subkultur 

Ekskluderet 
subkultur 

Subkultur 

Figur 2: Illustrerer hvordan en subkultur kan ekskluderes fra det overordnede fællesskab, selvom det umiddelbart er på niveau med de 
øvrige subkulturer. 
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individet, og dermed på organisationen. Dermed kan afdækning af narrativer i en organisatorisk kontekst give 

indblik i, hvilke erfaringer respondenten har gjort sig, som forårsager, at vedkommende fortæller en given hi-

storie. På denne måde kan fortællingen præcisere problematiske forhold i organisation. 

2.6.2 Teoretiske bidragsydere 

Narrativet er omdrejningspunkt for teoretikere fra flere forskellige discipliner, som har bidraget til at forme og 

udvikle begrebet. Dette betyder, at narrativ teori er en smeltedigel af begreber fra mange felter. Der er imidler-

tid to bidragsydere, der betragtes som primære bidragsydere (Holmgren, 2005: 12). Dette er Jerome Bruner og 

Michael White, hvis teoretiseren om narrativer er særligt egnet i denne sammenhæng. Begge har baggrund i 

psykologien, og de har udviklet deres teorier med inspiration fra og under fortsat stillingtagen til hinandens 

arbejde. De supplerer derfor hinanden godt, idet deres arbejde er udviklet simultant, og de har taget kritisk 

stilling til hinandens begreber. Eftersom Bruner har knyttet an til Whites begreb der er relevant for afhandlin-

gen, er der primært refereret til Bruner. I mange tilfælde forklarer White imidlertid det narrative begrebsappa-

rat mere udførligt end Bruner, og eftersom de supplerer hinandens teori, er Whites formuleringer ofte benyt-

tet. I det følgende præsenteres derfor både Bruner og White, da også Whites anskuelser af narrativet er inte-

ressante for problemstillingens essens. 

2.6.2.1 Jerome Bruner 

Jerome Bruners indgangsvinkel til narrativ teori stammer fra hans interesse for barnets udvikling. Jf. Bruner er 

narrativer et centralt element, når barnet udvikler sin identitet og bliver del af den sociale verden. Således fo-

kuserer Bruner særligt på, hvordan historier støtter barnet i dets opvækst og udvikling, og lærer det sociale 

kompetencer. Et grundelement i Bruners teori er overbevisningen om, at mennesket har en prædisposition for 

at ”organisere narrativt” (Bruner, 1999: 80). Det vil sige, at mennesket tidligt er i stand til at tillægge erfaringer 

betydning, og ud fra disse betydninger forstå narrativer og også skabe dem (Bruner, 1999: 71). Skønt Bruners 

udgangspunkt er barnets udvikling, er teorien relevant, da denne udvikling danner grundlag for alle narrativer, 

individuelle som organisatoriske. 

Det bærende element i Bruners teori er identificeringen af det egentlige narrativ. Forstået på den måde, at når 

et menneske fortæller, er det ikke nødvendigvis en narrativ fortælling. Mennesker udveksler uophørligt infor-

mationer og skaber mening. For at kunne analysere et narrativ er det derfor centralt at fastslå, om der er tale 

om en narrativ fortælling. I denne proces fragmenteres fortællingen først. Således fokuserer Bruners begrebs-
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apparat på narrativets struktur, for at identificere det som et narrativ. Strukturen er central ifølge Bruner: ”For-

tællestrukturer er oven i købet indbygget i den sociale interaktions praksis” (Bruner, 1999: 77). Dermed under-

streger Bruner sin pointe om, at mennesket udvikles socialt til at kommunikere via narrativer. Kombineret med 

overbevisningen, at der eksisterer en narrativ prædisposition, er menneskets liv fyldt med fortællinger. 

På trods af, at Bruner i sin bog ”Mening i handling” introducerer et begrebsapparat, er det ikke uddybende 

beskrevet. Således er hans, i forhold til afhandlingen, mest centrale analysebegreber kort præsenteret (Bruner, 

1999: 52-59, 78-79). Dette kan skyldes, at Bruners fokus er på selve narrativet og betydningerne gemt i hand-

lingen. Derved undersøges hvordan mennesket skaber mening af mange sammensatte erfaringer (Holmgren, 

2005: 16). Som sådan er det ikke begreberne der fylder i Bruners teorimaskine – fortællingen får opmærksom-

heden. 

2.6.2.2 Michael White 

Michael White betragtes som ophavsmand til den narrative praksis (Holmgren, 2005: 12), og hans tilgang er 

interessant, fordi han betragter narrativet i et samfundsmæssigt perspektiv. Dette gør hans tilgang særligt an-

vendelig for denne afhandling, der beskæftiger sig med narrativet i organisationen. I kraft at dette kan White 

supplere med et centralt aspekt til analyseapparatet: På grund af sit terapeutiske fokus på at støtte mennesker 

i at udforske deres liv og identitet (Holmgren, 2005: 11), er Whites tilgang i høj grad løsningsorienteret. White 

fokuserer på den dominerende fortælling, som er et begreb også Bruner har knyttet an til, og er centralt hos 

begge. Den dominerende fortælling er den nuværende, primære fortolkning af individet eller gruppen (Mor-

gan, 2005: 28-29). Den dominerende fortælling kan betragtes som et tæppe, for at forblive i den allerede an-

vendte tekstil-terminologi. Tæppet er sammenkædningen af erfaringer, iboende den mening mennesket har 

tillagt disse erfaringer. Trevles tæppet op, står en masse mindre historier tilbage, der hver især er udsnit af den 

overordnede fortælling de havde til fælles, da de var vævet sammen. 

Whites samfundsorienterede tilgang forklares med yderligere et par ord: White gik imod de traditionelle 

strømninger indenfor psykoterapi, da han introducerede overbevisningen om, at ”det ikke er personen der er 

problemet, men problemet der er problemet” (Holmgren, 2005: 13; Morgan, 2005: 41; White, 2006: 35). Dette 

var banebrydende, fordi White brød med den hidtidige praksis, der fokuserede på problemet, som udsprang 

det af individet selv. Med andre ord var det et brud med en internaliserende praksis – anskuelse af at personen 

er, eller har, problemet, og at det derfor skal løses ved behandling af personen. White mener derimod, at indi-
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vid og problem bør betragtes adskilt fra hinanden, og opfordrede dermed til en eksternaliserende praksis 

(White, 2006: 35), så problemet ses i forhold til den sociale kontekst, det eksisterer i. Den narrative praksis 

tager derfor udgangspunkt i individets oplevelse af problemet. Således afdækkes den sociale kontekst gennem 

dialog med individet, og det bliver dennes subjektive oplevelse af konteksten, som problemet defineres ud fra. 

Dermed ses tydeligt hvordan metoden bygger på den socialkonstruktivistiske videnskabsteori, idet White aner-

kender, at individets problemer kan være socialt konstruerede. 

2.6.3 Handlings- og bevidsthedslandskabet 

I forbindelse med narrativer er det centralt at understrege, at mange af de processer der sker, for at individet 

kan tillægge betydning, sker ubevidst. Andre mennesker kan ikke få adgang til individets bevidsthed, der findes 

ikke et vindue. Derfor er det relevant at klarlægge, hvordan individet selv tillægger betydning.  

For at fortælle en historie, må individet først strukturere sine erfaringer så de giver mening; der må være et 

plot og en rækkefølge. Med henblik på, hvordan individet strukturerer, har Bruner introduceret ideen om, at 

der eksisterer to såkaldte landskaber for menneskets erfaringer: Et handlings- og et bevidsthedslandskab 

(White, 2006: 66). Disse to landskaber interagerer og sammensætter erfaringer, så de skaber individets domi-

nerende fortællinger (White, 2006: 16). 

Samtlige af individets handlinger, erfaringer, følelser osv. finder plads i handlingslandskabet. De fleste af disse 

elementer er ubevidste, fordi mennesket for størstedelen handler per automatik, som videnskabsteorien rede-

gjorde for. I modsætning til dette delvist ubevidste handlingslandskab, findes bevidsthedslandskabet, hvor bl.a. 

motiver og ønsker i forbindelse med specifikke handlinger samles. Det er elementer fra bevidsthedslandskabet 

der kædes sammen og danner en dominerende fortælling. Dette sker fordi disse del-elementer har sedes fået 

tildelt særlig betydning i relation til den pågældende historie (Morgan, 2005: 26-27). Handlingslandskabet er 

således fyldt med mange andre elementer, der ikke er fundet centrale i forhold til den pågældende fortælling. 

Processen med at gøre den dominerende fortælling fyldigere fortsætter gennem hele livet. Om dette skriver 

Bruner: ”Vi gør konstant noget, handler og tager initiativer, konstant responderer; men disse initiativer og 

handlinger forsvinder (»bliver opstaldede«) og kommer ikke med ind i den fortalte historie, i meningens eller 

identitetens landskab. Ideen er, at kun 3 procent af vores handlinger og initiativer er med i den fortalte histo-

rie” (Holmgren, 2005: 16). 
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Figur 3 illustrerer, hvordan elementer fra handlingslandskabet kædes sammen og flyttes til bevidsthedsland-

skabet, hvor de udgør den dominerende fortælling. Inspiration til illustrationen er hentet fra Morgan (2005: 27) 

og Nielsen (2014: 48). 

 

Figur 3: Illustrerer hvordan elementer fra handlingslandskabet kædes sammen og skaber den dominerende fortælling i bevidstheds-
landskabet 

Således er der redegjort for, at den dominerende fortælling skabes, når respondenten sætter erfaringer sam-

men. Da fortolkeren ikke har adgang til landskaberne, må narrativet først fragmenteres via strukturanalysen, 

og derefter samles i dominerende fortællinger, når erfaringerne bag er afdækket. Når samlet sættes en mærkat 

på den dominerende fortælling, så den herfra kan håndteres som en enhed. 

2.6.4 Det analyserede narrativ 

Den narrative analyse tager udgangspunkt i den historie respondenten fortæller under interviewet. Analysen 

”går tilbage til den oprindelige historie, den interviewede har fortalt, og foregriber den endelige historie, der 

skal rapporteres til et publikum” (Kvale & Brinkmann, 2009: 215). På den måde er det i første ombæring forske-

rens opgave at være facilitator for fortællingen. Herefter overbringes den dominerende fortælling, ideelt set i 

sin eksakte form, til de personer, der måtte have interesse i, hvilken historie der fortælles om en social kon-

tekst. At overbringe fortællingen i den eksakte form, kræver et sammenhængende narrativ og derudover for-

tolkning af historien. Fremgangsmåden for at tilvejebringe et analyseret narrativ kan være kompliceret, hvilket 

diskuteres i det følgende. 
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I sin dynamiske essens er narrativerne komplicerede at optegne tydelige grænser for. Fortællingerne og deres 

betydninger er flydende, og skifter kontinuerligt form. Samtidig anspores respondenten til at fortælle om speci-

fikke forhold, som vedkommende måske aldrig har fortalt om. Narrativerne der fremkommer under det narra-

tive forskningsinterview ekspliciteres derfor ikke på samme måde som fx et eventyr, der har en klart defineret 

handling og følger et bestemt spor. Det er derfor ikke sikkert, at respondenten naturligt kan påbegynde en 

decideret fortælling. En klart defineret historie er dog ikke målet med den narrative analyse, som påpeget af 

Kvale: ”Hvis der ikke spontant fortælles nogle historier, kan der konstrueres en sammenhængende fortælling 

på grundlag af de mange episoder, der forekommer rundt omkring i interviewet.” (Kvale & Brinkmann, 2009: 

246-247). På den måde accepteres det, hvis forskeren samler en fortælling af brudstykkerne fra samtalen. Ud-

over at være sammensat af en enkelt respondents erindringer, kan et narrativ sammenkædes af del-episoder 

fortalt af flere forskellige respondenter (ibid). Dette er relevant i forbindelse med differentieringsproblematik-

ken, da fortællingen omhandler en social kontekst, hvor flere perspektiver giver et mere nuanceret billede. Det 

tydelige billede fremtræder først, når erfaringerne sættes sammen. Ligesom et puslespil. Et narrativ sammen-

sat på denne måde kan i sagens natur ikke betegnes som respondentens egen historie. Derimod må det analy-

serede narrativ betragtes som et produkt af forskerens arbejde. Sammensat af erfaringer fra flere forskellige 

respondenter kan de dominerende fortællinger imidlertid sættes sammen på et utal af måder, og de kan gives 

mange forskellige overskrifter. Den måde hvorpå erfaringerne er valgt at sammensættes på i denne afhandling 

er derfor blot én ud af utallige måder. Fremgangsmåden behandles yderligere i afhandlingens diskussion. 

2.6.5 Narrativ analyse 

Den narrative analyse har til formål at finde frem til respondenternes dominerende fortællinger. Som redegjort 

for, har mennesket mange simultane fortællinger, og der kan derfor være mere end én fortælling der er domi-

nerende. Målet er fastlagt ud fra antagelsen af, at fortællingen er årsag til, at nye erfaringer tillægges samme 

betydning som de erfaringer der har skabt den dominerende fortælling. Analyse af fortællingen kan skabe ind-

sigt i, hvordan erfaringerne er kædet sammen, så den dominerende fortælling træder frem.  

Analysen kan udføres på flere måder. Den kan fokusere på den faktiske handling, eller på hvad der findes bag-

om handlingen (Høgsbro, 2008: 31; Kvale & Brinkmann, 2009: 246). Ved analyse af differentieringsproblematik-

ken er de bagvedliggende erfaringer interessant. Således er analyse af narrativets struktur hensigtsmæssig, da 

erfaringerne vil træde frem (Kvale & Brinkmann, 2009: 246-247). Erfaringerne kan belyse differentieringen, 

hvilket bidrager til at besvare afhandlingens problemformulering. 
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Jf. Bruners begrebsapparat analyseres narrativet for agentivitet, sekventialitet, sensitivitet og perspektiv. Disse 

fire elementer benyttes til at identificere fortællingen som et egentligt narrativ. Samtidig skaber de grundlag 

for analyse og fortolkning af den dominerende fortælling.  Disse begreber redegøres for i det følgende. 

2.6.5.1 Agentivitet 

Bruners begrebsapparat for analyse af den narrative struktur består af fire elementer, som han refererer til 

som ”krav til fortællekunsten” (Bruner, 1999: 78). Det første element er kravet om agentivitet, også refereret 

til som bevidst handlen. Agentivitet tager udgangspunkt i, at ethvert narrativ må være karakteriseret af indivi-

der eller objekter, der handler bevidst for at nå et givent mål (Bruner, 1999: 25). Med andre ord indgår der en 

agent med en plan i narrativet. Med udgangspunkt i menneskets udvikling mener Bruner, at mennesket tidligt 

er ”dybt følsomt over for ’mål’ og deres opnåelse” (Bruner, 1999: 78). Således er mennesket fokuseret på, at 

der eksisterer mål og med, og bliver ligeledes fokuseret på disse elementer hvad angår fortællingen. 

2.6.5.2 Sekventialitet 

Dens (fortællingens) fornemste egenskab er måske dens iboende sekventialitet: En fortælling er 

sammensat af en unik sekvens af begivenheder, sindstilstande, hændelser, hvor mennesker op-

træder som personer eller aktører. Det er dens grundelementer. Men det er ikke sådan, at disse 

grundelementer så at sige selv har liv og mening. Deres mening er givet ved deres plads i den 

samlede gestaltning af sekvensen som helhed (Bruner, 1999: 52) 

Det andet krav i Bruners strukturanalyse er således kravet til sekventialitet. Som Bruner beskriver, er begrebet 

essentielt for den narrative fortælling og for analysen: Ved analyse af narrativets sekventialitet begynder erfa-

ringerne at tage form. Dette skyldes den sammenhæng der opstår mellem sekvenserne, fx mellem de hændel-

ser og følelser som respondenten fortæller om. Som sådan er Bruners pointe om, at meningen af de enkelte 

sekvenser er givet ved deres plads i historieforløbet, central. Isoleret ville den enkelte begivenhed ikke give 

megen mening. Et narrativ kræver, at ”en sekvensrækkefølge etableres og overholdes – at begivenheder og 

tilstande ’linealiseres’ på en standardiseret måde” (Bruner, 1999: 78). Sammensætningen af sekvenser bringer 

orden i narrativet, og støber fundamentet for fortolkningen. 
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2.6.5.3 Sensitivitet 

Bruners tredje krav til narrativet går på fortællerens sensitivitet. Dette begreb går helt tæt på menneskets evne 

til at sanse og fornemme. Begrebet handler om fortællerens sensitivitet for det kanoniske, dvs. evnen til at 

bemærke det utraditionelle eller afvigende – eller som Bruner komisk formulerer det ”at koncentrere opmærk-

somhed og informationsbehandling om skæverterne” (Bruner, 1999: 79). Det handler om, hvordan mennesker 

”danner en fornemmelse for det kanoniske og almindelige som baggrund, mod hvilken de kan fortolke brud på 

og afvigelser fra den menneskelige situations ’normale’ tilstande” (Bruner, 1999: 70). 

Bruner mener, at denne evne til sensitivitet er kulturelt forankret, fordi samfundets normer som regel overhol-

des (Bruner, 1999: 55). Mennesket er klar over, hvordan det formodes at opføre sig i en given situation: ”Når 

folk går ind på posthuset, opfører de sig ’posthusagtigt’” (Bruner, 1999: 56). Dette betyder, at vi ikke undrer os 

over, hvis andre mennesker opfører sig som de burde ifølge normen: Det forventes at folk opfører sig ”posthus-

agtigt” på posthuset. Derfor har mennesket en veludviklet sensitivitet for at lægge mærke til, hvis noget skiller 

sig ud fra kulturens normer. Og netop disse elementer; dem der skiller sig ud fra normen, dem der egner sig til 

den gode historie, som mennesket som nævnt er prædisponeret for at skabe og fortælle – disse elementer 

indgår i den narrative fortælling. Et narrativ bestående af afvigende elementer giver mere mening, i forståelsen 

at det har betydning, end en historie om hvordan en mand hentede sin pakke på posthuset helt uproblematisk. 

Udover at tilføje historien indhold og spænding, er det er interessant at undersøge det kanoniske i en fortæl-

ling, da det er et vindue ind til fortællerens horisont. Forstået på den måde, at sensitiviteten for det kanoniske 

afslører hvad fortælleren som subjekt betragter som ”normalt”. I samme ombæring har narrativet derved også 

belyst hvad der kunne være anderledes ifølge denne person. 

Endelig involverer sensitivitets-begrebet en aktiv handlen fra fortællerens side. Når fortælleren inddrager de 

afvigende hændelser i narrativet, vil denne forsøge at skabe balance i ”det unormale” ved at begrunde afvigel-

serne. Således formes historien til en ”redegørelse for en mulig verden, hvor den påtrufne undtagelse på en 

eller anden måde kommer til at tage sig forståelig eller give ’mening’” (Bruner, 1999: 56). Dette element under-

streger den menneskelige tilbøjelighed til at få verden omkring sig til at give mening, som redegjort for tidlige-

re: ”Historiens funktion er at finde en bevidsthedstilstand, der undskylder en afvigelse fra et kanonisk kulturelt 

mønster eller i det mindste gør den forståelig” (Bruner, 1999: 57). Set fra et fortolkningsmæssigt synspunkt er 

denne tilbøjelighed en hjælp, da fortælleren gennem sin sensitivitet for det kanoniske, selv udpeger og be-
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grunder de springende elementer. Dog skal fortolkeren bevare sit kritiske blik på begrundelserne, da fortælle-

ren kan have en særlig agenda for at fremstille afvigende på en given måde. 

2.6.5.4 Perspektiv 

De sidste af Bruners fire krav til narrativet handler om fortællingens perspektiv – eller ”dens dramatiske kvali-

tet” (Bruner, 1999: 57). Om dette begreb skriver Bruner ganske enkelt ”Endelig kræver fortællekunsten noget i 

retning af et fortællerperspektiv; den kan ikke, i narratologiens jargon, være ’stemmeløs’” (Bruner, 1999: 78). 

Bruner argumenterer for, at mennesket i den moderne tid har vendt sig væk fra den alvidende fortæller, og i 

stedet bruger et perspektiv hvor to aktører ”søger at kende den ’ydre’ verden fra forskellige perspektiver” 

(Bruner, 1999: 58). Der foreligger en konflikt, som fortælleren på den ene eller anden måde er del af. Fortælle-

ren fremlægger sin egen side af sagen, som ikke stemmer ikke overens med ”modstanderens” (eller ”skur-

kens”). Med en iboende uoverensstemmelse og ”fjender” er Bruners perspektiv-begreb meget lig konflikt-

begrebet fra narratologien (Høgsbro, 2008: 31), hvor handlingen er centreret omkring en konflikt. Forskellen er 

dog, at fortolkeren ikke skal regne med at få det fulde overblik over konflikten, da den alvidende fortæller er 

væk. Jf. ovenfor gør Bruners sensitivitets-begreb imidlertid op for dette, da fortælleren ofte begrunder det 

afvigende, som modstanderens adfærd eller ønsker må betragtes som. 

2.6.5.5 Dominerende fortællinger 

Den narrative analyse har til formål at klarlægge dominerende fortællinger via respondenternes erfaringer. 

Som afsnittet om handlings- og bevidsthedslandskabet redegjorde for, har fortolkeren ikke adgang til fortælle-

rens bevidsthed. Derfor fragmenteres narrativet først via strukturanalysen, så erfaringerne fremstår. Det er 

erfaringerne der udgør den nye viden – de var blot ikke synlige før fragmenteringen. Herefter kan fortællingen 

samles i den dominerende fortælling, der tilføjes en label, så den herfra kan håndteres som en enhed. 

Effekten af fortællingen er omfangsrig, da mennesker fortolker nye erfaringer i lyset af den dominerende for-

tælling. På den måde påvirker den dominerende fortællings plot de øvrige historier om samme emne. Dette 

betyder, at individet udvikler tunnelsyn: Nye erfaringer fortolkes, så de stemmer overens med det domineren-

de plot. Således kan der fx eksistere en dominerende fortælling om, at en specifik gruppe har nogle særlige 

karakteristika. Teorien foreskriver, at gruppen med tiden vil passe ind under fortællingen, fordi de vil opleve 

deres identitet reflekteret i deres daglige erfaringer, og de historier de hører om og fra sig selv (Morgan, 2005: 

34). Denne proces er af stor betydning, da omverdenen bekræftes i antagelsen om den respektive gruppe. På 
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denne måde får fortællingen selvforstærkende effekt på flere niveauer, som forårsager, at den styrkes og med 

tiden forankres. Med andre ord slås fortællingen fast med syvtommersøm – og er kompliceret at forandre. 

Dette er årsagen til, at det er interessant at belyse dominerende fortællinger om differentiering mellem kandi-

datuddannelserne på CBS. 

2.6.6 Opsummering 

Hermed er der redegjort for afhandlingens teoretiske begrebsapparat. Den narrative teori er valgt ud fra viden-

skabsteoretiske overvejelser. Således er det belyst, at den narrative teori er relevant for problemstillingen, da 

den undersøger, hvordan den sociale virkelighed er konstrueret. Den gør dette ved at undersøge de narrativer, 

som mennesket har skabt i bevidsthedslandskabet på baggrund af sammensatte erfaringer fra handlingsland-

skabet. Narrativerne består således af tidligere erfaringer. Det er derfor relevant at analysere narrativer i for-

bindelse med differentieringsproblematikken, da de indeholder koncentreret viden om differentieringen i kraft 

af de erfaringer, respondenterne har gjort sig. 

Jf. en kombination af Bruners og Whites begrebsapparat er det relevant at analysere narrativerne for agentivi-

tet, sekventialitet, sensitivitet og perspektiv. Via disse værktøjer identificeres fortællingen som et narrativ, og 

de dominerende fortællinger kan analyseres. Analysen udføres gennem tre dele, som det redegøres for i det 

følgende. 
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3 Analyse 

Dette kapitel udgør afhandlingens analyse, hvor teoriapparatet tages i brug til at behandle empirien. Analysen 

består af tre dele, og er struktureret som vist i figur 4. Analysestrukturen er redegjort for nedenfor. 

 

Figur 4: Illustrerer analysestrukturen. Analysen består af 3 dele: 1 del analyserer konteksten, som narrativerne er produkt af. Del 2 
analyserer narrativerne enkeltvist, som klarlægger respondenternes erfaringer. Del 3 analyserer de dominerende fortællinger på 
baggrund af erfaringerne klarlagt i del 2. 

Analysen er struktureret som følger: Del 1 analyserer problematikkens kontekst, som narrativerne er produkt 

af. I del 2 analyseres narrativerne enkeltvist ud fra begrebsapparatet fra Bruners narrative strukturanalyse. Som 

det fremgår af figuren, udføres denne del af analysen enkeltvist for hver fortælling, for separat at identificere 

dem som narrativer. Undervejs i analysen fortolkes narrativerne, for efterfølgende at analysere narrativernes 

dominerende fortællinger. Dette gøres ved at fokusere på de centrale erfaringer, som respondenten har frem-

lagt. Dette involverer at analysere erfaringernes sekvensrækkefølge, som dominerende fortællinger består af. 

Del 2 i analysen opsummeres i en del-konklusion. I del 3 analyseres de dominerende fortællinger ud fra alle 

narrativerne samlet. Dette gøres ud fra den sekvensrækkefølge, der klarlægges ved hjælp af Bruners begrebs-

apparat. Fortællingerne analyseres samlet af flere årsager: Som redegjort for, kan det være nødvendigt at ska-

be dominerende fortællinger af flere forskellige narrativer, hvis det enkelte narrativ fremstår mangelfuldt, eller 
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kan suppleres af øvrige fortællinger. Samtidig er interviewene udført på baggrund af hinanden, forstået på den 

måde, at læringer fra det ene interview er brugt til at udvikle det næste osv. Som sådan materialiserer de 

samme elementer sig gennem narrativerne, som derfor kan samles under samme fortælling. Del 3 i analysen 

opsummeres ligeledes i en del-konklusion. 

3.1 Del 1: Problematikkens kontekst  

Som nævnt fordrer den socialkonstruktivistiske tilgang, at den sociale kontekst inddrages, ved undersøgelse af 

den sociale virkelighed. Dette skyldes, at konteksten skaber rammerne for medlemmernes adfærd, og kan så-

ledes bidrage til at give denne adfærd mening. Derfor analyseres den sociale kontekst, som dimittenderne op-

rindeligt reagerede på, og som undersøgelsens respondenter ligeledes svarer ud fra. Det er imidlertid ikke hele 

den sociale kontekst, som CBS udgør, der er interessant, men specifikt den administrative del. Derfor analyse-

res de administrative rammer på CBS, som beskæftiger sig med beslutningstagning inden for studienævnene. 

3.1.1 De administrative rammer 

Som uddannelsesinstitution er CBS underlagt krav og regler fra regeringens side. Samtidig må CBS som organi-

sation varetage sine medlemmers interesser, ikke mindst de interne. Institutionens respektive uddannelser har 

forskellige behov, og derfor må CBS nødvendigvis differentiere mellem dem til en vis grad. Således kan der 

være administrative årsager til differentieringen, som redegøres for i det følgende. 

For at afdække denne del af problematikken kontaktedes dekansekretariatet for uddannelse på CBS for at un-

dersøge, hvordan beslutninger omkring studierne træffes. En uddannelseskonsulent redegjorde først og frem-

mest for den administrative struktur inden for studierne. Således bestemmer Universitetsloven (§18) studie-

nævnenes kompetencer. Derudover fastsætter rektor studienævnsstrukturen2, dvs. hvordan de respektive 

studienævn deles op (Büchler Poulsen, 2014), og hvilke studier der hører til hvilket nævn (dog er opdelingen 

forholdsvis ligetil i forhold til studieretningerne). 

Dernæst redegjorde konsulenten for de interne procedurer i studienævnene, med særlig fokus på budget og 

beslutningstagning. Inden for hvert studienævn har studielederen budgetansvar, og er samtidig forpligtet til at 

overholde et krav om kvalitet i uddannelsen. Det vil det sige, at budgettet først og fremmest skal sikre faglig 

                                                           
2
Uddelegeret til uddannelsesdekanen 
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kvalitet på studiet. Derudover kan det fx bruges på arrangementer for de studerende. Beslutninger om dette 

træffer nævnet. 

Rent administrativt har budgetterne indtil nu fulgt et regnskabsprincip hvor budgettet blev brugt bagud i stu-

dieåret. Dette foranledigede, jf. konsulenten, at flere studienævn endte med at have penge til overs, som de 

ikke fik gavn af. For nyligt er denne procedure imidlertid ændret, hvilket bl.a. betyder, at studierne har bedre 

mulighed for at bruge budgetpenge på interne aktiviteter. 

Det var hensigten, at konsulenten blot skulle redegøre for de administrative regler og procedurer. Samtalen 

udviklede sig imidlertid til en samtale i stil med de øvrige interviews, hvilket var en uventet drejning. Konsulen-

ten spurgte ind til afhandlingen, og viste interesse for problemstillingen. Hun fortalte på eget initiativ om sine 

erfaringer med problematikken, hvilket retfærdiggør at inddrage samtalen på lige fod som de øvrige interviews. 

Da hun fik at vide, at nogle kandidater oplevede eksklusion på grund af graduation ceremonien på cand.merc., 

forklarede hun, at denne event netop hører ind under studienævnenes egne beføjelser. Rent organisatorisk har 

CBS’ ledelse og administration derfor intet med den at gøre. På baggrund af dette koblede konsulenten denne 

erfaring til en anden erfaring, og fortalte om sin oplevelse med en lignende, eksisterende problematik. Nemlig 

problematikken omkring Kandidathuset, som tilsyneladende har delt vandende på CBS. På grund af lokaleman-

gel har CBS overtaget en bygning på Hamlet (Christensen & Hansen, 2014), og ifølge planen skulle bygningen 

tildeles CBS’ kandidatstuderende, deraf navnet Kandidathuset. Da der ikke er plads til alle CBS’ kandidater, blev 

det imidlertid besluttet, at specifikt ”klassisk” cand.merc. får adgang til huset. Konsulenten fortalte, at de fra 

organisationens side havde regnet med, at de ”klassiske” cand.merc.-ere ville være utilfredse med at blive allo-

keret uden for CBS’ traditionelle områder. Derfor var de overraskede over, at reaktionen var direkte modsat: 

De øvrige studienævn protesterede, fordi de nu følte sig ekskluderet! Der vendes tilbage til denne problematik 

i et senere afsnit, da det viser sig at den er del af den narrative fortælling i studienævnet på cand.merc.(kom.). 

Afhandlingens indledning argumenterede for, at CBS nødvendigvis må differentiere mellem kandidatuddannel-

serne. Del 1 af analysen af de administrative rammer kan hermed konkludere, at der til en vis grad er admini-

strative årsager til, at der differentieres mellem kandidatstudierne på CBS. Samtidig er der redegjort for, at 

ledelsen på CBS gør sig strategiske overvejelser om differentiering, når de træffer beslutninger om fordeling af 

midler. Dette skyldes dels bevidstheden om, at differentiering ikke kan undgås, dels at studierne reagerer på 

differentiering. 



Side 48 af 113 
 

3.2 Del 2: Fortællingerne som narrativer 

Bruners teori om den narrative struktur foreskriver, at fortællingen først må identificeres som et egentligt nar-

rativ, før de dominerende fortællinger fremstår, og kan analyseres. Således analyseres narrativerne i del 2 af 

analysen ved hjælp af Bruners begrebsapparat for hhv. agentivitet, sekventialitet, sensitivitet og perspektiv. De 

fire elementer er ikke kronologiske, og inddrages derfor også som de forekommer i analysen, og når relevant. 

Da narrativer er det analysebærende element, er analysen kendetegnet ved den narrative form. Dette betyder, 

at empirien inddrages kronologisk med længere citater, som giver indsigt i fortællingen, som den udviklede sig 

under interviewet. Denne form er valgt for at være tro mod fortællingen, ved at vise konteksten, fordi narrati-

vet netop ”er noget” i kraft af sin helhed. Grundet omfanget er samtalerne dog ikke bragt i deres fulde længde. 

Derimod er centrale elementer citeret, og sammenhængen mellem erfaringerne redegøres for og analyseres på 

undervejs. Samtalerne er vedlagt som bilag i deres fulde længde. 

Del 2 af analysen udføres i samme rækkefølge som interviewene. Rækkefølgen er: Konsulenten, dimittend 1, 

dimittend 2, studielederen. 

3.2.1 Konsulenten 

Som nævnt handlede samtalen med dekansekretariatets konsulent som udgangspunkt om redegørelse af ad-

ministrative regler og procedurer, men udviklede sig narrativt. Samtalen blev ikke optaget, og derfor er analy-

sen af dette narrativ kort sammenlignet med de øvrige. Derfor forefindes denne samtale heller ikke som bilag. 

Referatet af samtalens indhold er imidlertid godkendt af den respektive konsulent for at sikre validiteten. 

Dekansekretariatets konsulent skabte en fortælling ud fra informationen om, hvad problematikken udsprang 

af. Fortællingen har agentivitet, da den indeholder en agent og en plan: I fortællingen er konsulenten del af 

agenturet bestående af CBS’ ledelse, og deres mål var at være opmærksomme på, ikke at ekskludere nogen 

frem for andre gennem differentiering. På denne måde er der også sekventialitet i fortællingen, idet hun derfra 

fortalte, at ledelsen netop står i en situation med Kandidathuset, hvor enkelte studienævn har modsat sig for-

delingen af midlerne. På denne måde forbinder konsulenten den ene sekvens med den næste, og fletter også 

sine erfaringer omkring ceremonien ind i fortællingen. Hun forklarede, hvordan administrationen overvejer, 

hvordan de skal fordele sol og vind lige, og at de nogle gange bliver overraskede over reaktionerne. Hermed 

viste hun sensitivitet overfor det kanoniske, idet hun udpegede reaktionen i forbindelse med Kandidathuset 

som en overraskelse. Med andre ord havde administrationen forventet end anden reaktion, og hændelsen 
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skilte sig derved ud, da det ikke forløb som de havde regnet med. Dermed inddrages også perspektiv i fortæl-

lingen, eftersom konsulenten ser problematikken fra den administrative side, selvom hun gav udtryk for forstå-

else for de studerendes reaktioner. Dette perspektiv bør imidlertid også tages i betragtning ved videre analyse 

af konsulentens fortælling: Som repræsentant for CBS er fortællingen udtryk for en strategisk fremlægning af 

differentieringen. 

3.2.1.1 Opsummering 

På baggrund af disse fremhævelser fra samtalen med konsulenten, kan hendes fortælling identificeres som et 

narrativ, og dermed indgå i den efterfølgende analyse af de dominerende fortællinger. Konsulenten repræsen-

terer det administrative perspektiv på differentieringen på CBS, og fremstillede den som en nødvendighed 

grundet begrænsede ressourcer. Hun gav dog udtryk for, at ledelsen er opmærksom på, at nogle grupper kan 

opleve eksklusion på baggrund af administrationens prioriteringer. 

3.2.2 Dimittend 1 

Samtalen med dimittend 1 (bilag 2) var det første narrative forskningsinterview, der blev udført. Hun blev kan-

didat i vinteren 2013. For at åbne op for erindringerne blev dimittenden indledningsvist bedt om blot at fortæl-

le, hvordan hun havde oplevet hverdagen på cand.merc.(kom.). Hun sagde, at erindringerne lå noget tid tilba-

ge, og brugte et øjeblik på at starte sin fortælling. 

Det første hun nævnte i forbindelse med sin hverdag på cand.merc.(kom.) var, at den ikke var så struktureret. 

Hun forbandt manglen på struktur med opbygningen af studiet, fordi der ikke var så mange fag. Dette koblede 

hun til, at holdet virkede opdelt, og ”det var ikke så socialt fordi vi var så mange på det dér hold. (…) man kom 

til forelæsningerne, og så gik man igen” (bilag 2, s. 1). Gennem dette svar tilføjede hun agentivitet til fortællin-

gen, da hun gav sig selv og sine medstuderende et mål og en bevidst handlen: De havde deres gang på CBS for 

at deltage i forelæsningerne, for at få deres uddannelse, men som udgangspunkt ikke for at være sociale. 

Spurgt ind til det sociale aspekt fortalte hun, at hun oplevede kulturen internt på cand.merc.(kom.) som split-

tet. Hun lagde vægt på følelsen af ikke at passe ind. Hun beskrev, at kulturen var karakteriseret af, at dem der 

kendte hinanden fra bachelorstudierne hurtigt fandt sammen. Dermed opstod der interne grupperinger, som 

blokerede for et samlet fællesskab på cand.merc.(kom.). Således fortalte hun, at hun ”syntes det var svært at 

komme ind på livet af de andre. Jeg tror måske bare at jeg var lidt en anden type end dem (…). Jeg følte mig 
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sådan lidt som ’the odd man out’” (bilag 2, s. 1). På denne måde tilføjede hun, jf. Bruners begreb, perspektiv til 

fortællingen, da hendes egne følelser og oplevelser er udgangspunkt for erfaringen. For at undersøge denne 

oplevelse, blev hun spurgt til, hvordan hun troede, at hendes medstuderende på cand.merc.(kom.) oplevede 

studiet. Til dette svarede hun: 

Jeg tror de har oplevet det på en anden måde. (…) Det var min oplevelse i hvert fald, at der var 

(…) en større gruppe, som havde et stærkere sammenhold end dét jeg oplevede. Jeg ved ikke om 

de måske kendte hinanden i forvejen, (…) eller om de bare (…) var bedre til at indgå i relationer, 

eller passede bedre sammen. (…) Det havde selvfølgelig også noget med det faglige at gøre, ikke, 

om man følte at man havde valgt rigtigt og sådan noget, det påvirker jo helt klart. Men min op-

levelse var i hvert fald, at der var nogen der havde en federe tid end jeg havde på den kandidat. 

Også rent socialt (bilag 2, s. 2) 

Med dette svar viste hun sensitivitet overfor det kanoniske, da hun fremstillede sine medstuderende som del 

af en form for fællesskab, som hun selv stod uden for. De var bedre til at indgå i relationer, eller passede bedre 

sammen. På denne måde sidestillede hun de andre med normen, hvorimod hun ligefrem satte ordet ”odd” på 

sin egen karakter, og mente, at hun var ”en anden type”. Dog nævnte hun samtidig et fagligt aspekt, og ”om 

man følte at man havde valgt rigtigt”. Der blev ikke spurgt ind til dette. Jf. Bruners sensitivitets-begreb kan en 

tilføjelse som denne betragtes som respondentens begrundelse for, hvorfor nogen passede bedre ind i fælles-

skabet end andre. Tilføjelsen kan samtidig indikere, at dimittenden følte sig udenfor, fordi hun havde valgt den 

forkerte overbygning. Dette kan dog ikke underbygges. 

Herfra blev samtalen ført ind på forholdet mellem cand.merc.(kom.)3 og administrationen4. Her kunne dimit-

tenden berette om et forhold karakteriseret af frustration: 

Der tror jeg lidt at man var på samme side, altså, det var undervisere og studerende (…) versus 

administration. Der var nogle kritiske holdninger som der ikke blev lagt skjul på fra undervisernes 

side, og fra vores også, (..) administrationen kunne man godt opleve lidt som en hårdknude. Ofte! 

(bilag 2, s. 2) 

                                                           
3
Forstået som både studerende og undervisere 

4
Forstået som sekretariatet, som varetager administrationen af cand.merc.(kom.) 
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Dimittenden blev bedt om at uddybe, hvordan hun oplevede, at administrationen var en hårdknude, og om 

hun kunne huske en episode, som illustrerede dette. Dertil svarede hun: 

Nogle gange havde jeg følelsen af, at det var nemmere, hvis jeg lige gik op og ordnede nogle ting 

deroppe - for det kunne de tydeligvis ikke finde ud af. Jeg har været meget forundret over hvor 

dårlig en administration CBS har haft (…). Jeg er klar over at der er rigtig mange studerende til-

knyttet, men de sidder jo ligesom i sekretariater, med personer som er ansvarlige for de enkelte 

uddannelser (…). Jeg var på fornavn med dem tit ”Hej Jill, nu er det mig igen, og jeg har lige et 

spørgsmål” (bilag 2, s. 3) 

I denne del af fortællingen er både perspektiv og agentivitet tydelig, da dimittenden havde en mission med at 

få besvaret sine spørgsmål, og derfor henvendte sig direkte til administrationen. Hun anlagde et personligt 

perspektiv på fortællingen – særligt da hun fortalte, hvad hun havde sagt til administrationen. Samtidig inddrog 

hun aktører, der havde en anden agenda end hende selv: De studerende ønskede vished omkring deres studie, 

men administrationen prioriterede andre ting, og derved forelå der en konflikt. Dimittenden påtog sig ligefrem 

en administrativ rolle på studiet, fordi hun oplevede, at hele holdet manglede informationer fra administratio-

nen. Derfor så hun det som naturligt, at hun blev en slags bindeled mellem holdet og administrationen. I denne 

del af fortællingen er der ligefrem et ”os imod dem”-perspektiv, hvor undervisere og studerende står i opposi-

tion til administrationen. Dette er også et sensitivt element, da dimittenden fra sin side af konflikten var ufor-

stående over for, at administrationen ikke prioriterede de studerende højere. Dog udviste dimittenden samti-

dig forståelse for administrationens arbejde: 

Jeg tænker, at der er rigtig meget bureaukrati i sådan en studieadministration. (…) og fordi de 

måske skal dokumentere rigtig meget. Så går det lidt op i hat og briller at man skal det hele ti-

den, og så er det dét der tager tiden (bilag 2, s. 3) 

Dermed forsøger dimittenden at skabe mening med den administrative hårdknude, ved at begrunde konflikten 

med en rigid organisationsstruktur. Hun fortalte, at hun og hendes medstuderende ofte diskuterede admini-

strationen på CBS. De fandt det komisk, og undrede sig over, at CBS udbyder uddannelser i noget de ikke selv 

mestrer. 

Fra forholdet til administrationen gik samtalen ind på relationen til de øvrige kandidatstudier. Om dette fortal-

te hun, at som hun oplevede det, var der ikke nogen relation. Igen udviste hun sensitivitet ved at fremlægge 
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den manglende relation, som om det var uden for normen. Hun viste således, at hendes egen norm var, at der 

burde være et internt fællesskab. Hun indikerede en begrundelse for afvigelsen ved at påpege, at ”jeg kom jo 

fra en anden del af CBS, og dét kan måske godt have noget med det at gøre” (bilag 2, s. 4). Hun mener altså, at 

hun også stod udenfor en relation med de øvrige uddannelser, fordi hun rent fysisk havde læst sin bachelor på 

Dalgas Have, og ikke på Solbjerg Plads5. 

Derudover fortalte hun, at hun følte, hun udviklede tunnelsyn på sin egen uddannelse. Bedt om at uddybe, 

skete der en overraskende kobling. Hun kobler erfaringen med en anden hændelse, nemlig afvisningen til gra-

duation ceremonien. Dette er interessant, da ceremonien indtil videre slet ikke var blevet nævnt i samtalen. 

Dermed er der sekventialitet i fortællingen, da hun skabte en sammenhæng mellem bevidstheden omkring de 

øvrige kandidatstudier, og oplevelsen af ikke at blive anerkendt på samme fod som dem. Således fortalte hun: 

(man bekymrer sig ikke om de andre studier) med mindre man bliver snydt. (…) der blev jo an-

nonceret på Facebook fra Copenhagen Business School, (…) med at der var noget dimissions-fest, 

og så spurgte jeg ind til, om hvornår det var, og om det gjaldt for alle, og det gjorde det så ik-

ke,(…) og det synes jeg var rigtigt dårligt. (…) så skildrer man jo mellem hvor vigtigt det er, eller 

det føler man i hvert fald som studerende, når man læser på en uddannelse der ikke får lov til at 

få denne her dimission, som jo, er lidt en del af det at blive færdig, ikke, det er jo lidt sådan en 

flad fornemmelse at man ikke får lov, og at man ikke bliver anerkendt. Der mangler noget aner-

kendelse (…) fra institutionens side (bilag 2, s. 5) 

Dimittenden har således tillagt erfaringen med at blive afvist samme betydning som andre erfaringer, hvor 

cand.merc.(kom.) er blevet overset. På denne måde er erfaringerne koblet sammen gennem handlingslandska-

bet, og har skabt en dominerende fortælling i bevidsthedslandskabet. I denne fase af interviewet blev dimit-

tenden bedt om at læse kommunikationen fra Facebook (bilag 1), hvor hun selv havde kommenteret i sin tid. 

Bagefter kommenterede hun på det, og sagde i denne sammenhæng at adfærden var ”typisk CBS”. Dette un-

derstøtter, at hun har koblet den nye oplevelse til andre erfaringer der er ”typisk CBS”. 

Dimittenden nævnte følelser såsom en flad fornemmelse, at være tilsidesat og negligeret. Dette er følelser hun 

bragte op flere gange i løbet af samtalen, og som hun fortalte, at hun og hendes medstuderende talte meget 

om både dengang og nu, hér to år efter. Samtidig nævnte hun en interessant oplevelse, også for forskningsom-

                                                           
5
Cand.merc.(kom.) er tilknyttet Solbjerg Plads 
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rådet6, nemlig at hun manglede anerkendelse fra CBS’ side. Dette opstod, når de åbenlyst prioriterede én kan-

didatuddannelse frem for de øvrige. Hun tolkede afvisningen til ceremonien som, at CBS ikke mente det var 

vigtigt at fejre de øvrige kandidatuddannelser. Dog viste hun sensitivitet ved gentagne gange at nævne, at der 

sikkert var en logistisk grund til, at ikke alle blev inviteret. En årsag hun dog mente nemt kunne løses. 

Herfra kom dimittenden ind på sin oplevelse af, hvordan CBS generelt profilerer sig som organisation.  

(…) fokus var meget på de økonomiske uddannelser. Som om at det ligesom var dét at CBS vil 

profilere sig på, og dét kan også sagtens være,(…) men det synes jeg bare, og det synes jeg sta-

digvæk, var plat! Og mærkeligt, at man ikke vil sige, ’jamen vi har faktisk som uddannelsesinsti-

tution en hel række forskellige uddannelser, så det bliver sådan et bredt sted, for selvfølgelig har 

vi fokus på handel, for Handelshøjskolen, ikke, men der er plads til rigtig mange forskellige men-

nesker, med mange forskellige kompetencer og interesser’ (bilag 2, s. 5) 

Denne oplevelse fortolkes at relatere sig til hendes oplevelse af, at der skildres mellem kandidatuddannelserne, 

og samtidig at kun ”klassisk” cand.merc. var inviteret. Fortolkningen er baseret på denne tilføjelse: ”dét blev 

sådan ligesom igen ødelagt ved at de siger ’ahmen, vi holder kun dimission for ”klassisk” cand.merc.’. Okay, 

men hvorfor er de vigtigere end de andre – dét er jeg totalt uforstående overfor” (bilag 2, s. 5). Dimittenden 

syntes det var ærgerligt, at ikke alle dimittender var inviteret, fordi ideen med officiel anerkendelse og ”tak og 

tillykke” var god (bilag 2, s. 5). Hun blev overrasket over, at CBS holdt den slags, og ”så er det jo en skuffelse at 

finde ud af at ’du er ikke inviteret, du er ikke en del af det hér fællesskab’ (…). Man bliver da ekskluderet på én 

eller anden måde” (bilag 2, s. 6). Følelsen af eksklusion blev fulgt op af denne forklaring: 

(…) ligeså meget som man går i sin egen lille verden (…), så er man jo stadig del af en stor CBS-

verden, og så bliver man så ekskluderet fra at være del af den, jamen, så bliver man bare meget 

fremmedgjort (…). Og hvis man i forvejen, og det gjorde jeg, følte mig en lille smule fremmed på 

det studie, så blev man skubbet endnu længere ud (bilag 2, s. 6) 

På trods af sit tunnelsyn betragtede dimittenden sig som en del af en helhed på CBS. En helhed der skabes kløf-

ter i på grund af oplevelser som eksklusion fra arrangementer. Dimittendens ordvalg er interessant: ”er man jo 

                                                           
6
 Research til afhandlingen klarlagde, at der eksisterer omfattende forskning i og teori om behovet for anerkendelse, både 

individuelt og i grupperelationer. Dette er interessant, da manglende anerkendelse, jf. forskning, fører til oprør, interne 
kampe og dårligt selvværd. Dette perspektiv inddrages i perspektiveringen. 
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stadig del af en stor CBS-verden”. Der ligger en passiv konstatering i formuleringen; hun følte sig efter sigende 

ikke som del af fællesskabet – men hun var del af CBS, i kraft af at hun havde sin gang på institutionen. 

3.2.2.1 Opsummering 

På baggrund af ovenstående kan respondentens fortælling identificeres som et narrativ. Dimittendens fortæl-

ling rummer agentivitet, da hun bevidst udførte en handling for at opnå et givent mål, fx da hun henvendte sig 

til administrationen, og oplevede dem som en hårdknude. Fortællingen indeholdt perspektiv hvor hun fremstil-

lede sig selv som ”the odd man out”, og fortalte, at hun var en anden type end de andre. Samtidig fremstod en 

tydelig sammenhæng mellem forskellige sekvenser, som viste hvordan dimittendens tidligere erfaringer lå til 

grund for nye oplevelser: Der er sammenhæng mellem opmærksomheden på de øvrige kandidatstudier, og 

oplevelsen af at mangle anerkendelse. Derudover viste hun sensitivitet overfor det kanoniske, ved at fremhæve 

afvigende elementer. Hun oplevede sig selv som afvigende, da hendes medstuderende havde et fællesskab, 

som hun ikke følte sig som del af. Samtidig var fejringen af ”klassisk” cand.merc. skilte sig ud, og den manglen-

de anerkendelse hun oplevede. 

3.2.3 Dimittend 2 

Samtalen med dimittend 2 (bilag 3) var træg at få i gang sammenlignet med de øvrige. Dimittenden blev kandi-

dat i efteråret 2013, og hendes studietid ligger derfor mere end halvandet år tilbage. Indledende blev hun 

spurgt, hvordan hun oplevede hverdagen på CBS, og først nævnte hun, at der ikke var så meget fællesskab på 

cand.merc.(kom.). Hun mente, at det havde strukturelle årsager; de havde få timer og samtidig et stort hold. 

Spurgt til CBS som arbejdsplads fortalte hun, at hun syntes det var ”en meget professionel uddannelsesinstitu-

tion”, og at det var en identitet hun havde det fint med at tage på sig, og at der var prestige forbundet med det 

(bilag 3, s. 1). Hun tilføjede: 

Men man kunne til gengæld måske også godt føle sig sådan lidt udenfor, hvis man kan sige det 

sådan, ift. de andre uddannelser på CBS. Altså fordi der er mange af dem som er sådan meget 

hypede økonomi og finansiering, du ved, sådan nogle jakkesæt-typer. Og det følte jeg måske ikke 

rigtig at jeg var. Altså, nu er jeg så ikke en jakkesæt-type, men den kategori, ikke. Altså, det er 

sådan meget fin på den, og sådan noget. Og sådan har jeg da også indtryk af at andre ser CBS 

udefra, og sådan er det nok også på nogle af linjerne på CBS (bilag 3, s. 1) 
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Denne del af fortællingen indeholder flere forskellige strukturkrav, og samtidig forskellige erfaringer. Fortællin-

gens perspektiv vises, da hun beskrev sig selv som anderledes ift. de andre typer på CBS. Hun oplevede, at de 

andre var jakkesæt-typer, og meget fine på den. Dette viser opdelingen mellem hende selv og ”de andre”, hvor 

hun følte sig udenfor. Det var hendes eget perspektiv, hvilket hun viste ved at tilføje, at hun blot har indtryk af, 

at andre også ser det sådan udefra. Sensitivitet er tydelig, hvor dimittenden fremstillede en norm for ”hypede 

økonomi”-uddannelser på CBS. Fortolket på den måde, at de er centraliseret omkring traditionelle erhvervs-

økonomiske dyder. Det er interessant, at hun ikke stillede spørgsmålstegn ved dette forhold, men præsentere-

de det som en konstatering. Hun begrundede afvigelsen med, at hun ikke var samme type, som dem der angi-

veligt gik på de ”hypede” uddannelser. Samtidig er der en interessant sekvensrækkefølge: Dimittenden koblede 

oplevelsen af at føle sig udenfor og erfaringen med, at nogle uddannelser opfattes på en særlig måde. Dette 

kan tyde på, at hun følte, hun manglede anerkendelse fra CBS for sine kompetencer, som ikke var inden for, 

hvad hun oplevede som normen. 

Dimittenden blev spurgt ind til, hvordan hun oplevede, at de økonomiske uddannelser var mere ”hypede”. Hun 

reflekterede over det, og svarede, at hun nok ”selv er fanget i den dér stereotyp, at dem der går på CBS, det er 

sådan hardcore økonomi-typer i jakkesæt” (bilag 3, s. 2). Hun tilføjede, at ”det er tit dét man tænker, når man 

tænker på CBS. (…) Så tænker man ikke nødvendigvis kommunikation”. Denne sekvensrækkefølge er interes-

sant, da dimittenden fortalte om dette i forbindelse med, at hun følte sig udenfor. Erfaringen kobles med, at 

normen er de økonomiske uddannelser, og dermed at kommunikation ikke er normen. Denne kobling fortolkes 

som, at dimittenden oplevede en differentiering mellem studierne, og at hun var uden for fællesskabet på CBS 

på grund af sit felt. 

Spurgt ind til dem hun kaldte ”økonomiuddannelserne”, fortalte hun at ”jeg tænker på dem som nogle der 

stikker ud, på én eller anden måde. Men det er samtidig nok dem som er indbegrebet af CBS”. Hun tilføjede: 

Jeg kunne også forestille mig at dem der har læst de dér kombinationsuddannelser med psykolo-

gi eller filosofi kan have det lidt på samme måde, altså der er ligesom de dér ”rigtige”, hvis man 

kan sige det sådan, business-uddannelser, og så dem der er lidt mere kombinations-uddannelser, 

hvor der ikke er så meget økonomi og sådan noget inde over (bilag 3, s. 2) 

Hér er der igen sensitivitet i fortællingen, men denne gang med omvendt fortegn: Nu var det økonomiuddan-

nelserne, der var de afvigende, dog på en positiv måde, da de blev fremstillet som ”de rigtige” og som synonym 
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med CBS. Over for denne gruppe stod nu kombinationsuddannelser generelt, og ikke kun kommunikation. Det-

te peger på en opsplitning mellem økonomiuddannelserne og kombinationsuddannelserne på CBS. 

Herfra blev dimittenden spurgt til overgangen fra bachelor- til kandidatstudiet. Om dette fortalte hun: 

(…) igen lyder det lidt som en opdeling, men jeg kom fra Dalgas Have, og skulle over på Solbjerg 

Plads. Og dét er igen, ikke bare en fysisk opdeling, men også en faglig opdeling, for det er jo der-

ovre hvor, igen, kombinationsuddannelserne er, og de lidt mere bløde, sproglige uddannelser, og 

så over til Solbjerg Plads, hvor, igen, det er sådan lidt mere hardcore. Måske lige med undtagelse 

af cand.merc.(kom.) og de andre kombinationsuddannelser ovre på Solbjerg Plads (bilag 3, s. 2) 

I denne del af fortællingen italesætter dimittenden selv den interne opdeling mellem studierne, både en fysisk 

og en faglig opdeling. Det er interessant, at hun generaliserede, og mente at de ”bløde” uddannelser er på 

Dalgas Have, og de ”hardcore” er på Solbjerg Plads, fordi hun samtidig ekskluderede sin egen uddannelse fra 

”hardcore” gruppen – selvom den var tilknyttet Solbjerg Plads. Dette kan tyde på, at det var en antaget opde-

ling, da hun var i stand til selv at komme med undtagelser for reglen. Hun fortalte yderligere, at hun følte sig 

mere som de ”rigtige” studerende på CBS da hun var tilknyttet Solbjerg Plads. Dette blev dog sagt med forbe-

hold; hun var mere en CBS’ er – men stadig ikke den ”rigtige” type. Hun fortalte dog også, at overgangen havde 

været svær for hende, fordi der ikke var noget sammenhold på hendes nye studie. Hun mente, at det kunne 

skyldes både undervisningsformen, som var forelæsninger i auditorier i stedet for i klasselokaler, og at holdet 

var så stort. 

Herfra gik samtalen ind på, hvordan dimittenden oplevede forholdet mellem CBS som organisation og dens 

medlemmer. Hun havde i starten fortalt, at hun så CBS som en professionel organisation, men at det nogle 

gange havde haltet med at få tingene til at køre (bilag 3, s. 1). Nu uddybede hun denne oplevelse: 

(…) det er tit at man som studerende har løbet panden mod en mur, når man har sku ha haft 

kontakt med CBS som organisation, om det har været fordi man har sku vide hvornår man sku til 

eksamen, eller bare hvornår man kunne forsvare sit speciale, (…) så går der bare rigtig, rigtig 

lang tid, og man føler måske lidt at man, ja, det ved jeg ikke, at man bliver nedprioriteret ift. de 

ansatte. Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan de ansatte oplever det, men altså jeg synes det kan 

virke lidt ineffektivt (bilag 3, s. 5) 
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I denne del kommer agentivitet til udtryk, da dimittenden havde et ærinde hos administrationen, men opleve-

de komplikationer i forbindelse med opnåelse af sit mål. Samtidig vises sensitivitet, da hun oplevede det som 

inden for normen at få svar på sine spørgsmål fra administrationen7. Derfor bemærkede hun en afvigelse, fordi 

hun i stedet oplevede at blive nedprioriteret. Også perspektivet kommer frem, da hun fremlægger sin egen 

side af sagen, men samtidig gjorde opmærksom på, at der fandtes en anden side, som hun ikke var bekendt 

med. 

Endelig nåede samtalen til spørgsmålet om den konkrete situation, som dimittenden oprindeligt reagerede på. 

Nemlig da hun modtog sit eksamensbevis med posten. Hun blev bedt om at fortælle om denne oplevelse: 

(…) mit eksamensbevis blev sendt til Sverige ved en fejl, fordi jeg havde boet der før jeg blev fær-

dig. Og igen er det nok administrationen. Jeg havde skrevet to gange, tror jeg, og sagt at jeg 

havde adresseskifte, og havde fået at vide, at det ville blive opdateret med Folkeregisteret, og 

det blev det så ikke alligevel. Så det tog mig faktisk et halvt år at få mit eksamensbevis, så det 

var lidt anti-klimaks (bilag 3, s. 5) 

I denne del fremtræder agentivitet i fortællingen, da dimittenden kontaktede administrationen for at sikre sig, 

at hun modtog sit eksamensbevis på sin nye adresse. Samtidig er perspektivet tydeligt, da hun fortalte om epi-

soden, som om hun på forhånd var klar over, at hun ville møde modstand i administrationen. Det fremgår ikke, 

hvad der lå til grund for forsinkelsen, hvilket er et typisk træk ud fra perspektiv-begrebet. Hun fortsatte: 

(…) det er lidt trist når man skal afslutte sin uddannelse på den måde. Og nu tænker jeg ikke kun 

på, at det blev sendt til Sverige, men også på at der ikke er nogen afslutning for os. Altså, at der 

ikke er én eller anden dimittendfest eller sådan noget, det ved jeg, det er der kommet nu, har jeg 

så hørt, øhm, og det synes jeg er et vildt godt tiltag fordi det manglede der lidt, det er en lidt un-

derlig måde at afslutte sin uddannelse på. (…) der har været dimissionsfest for andre uddannel-

ser, og der kan man måske godt blive sådan lidt jaloux, hvis man kan tale om dét ift. en afslut-

ningsfest. Men det er da super ærgerligt at andre får det, når man ikke selv får det (bilag 3, s. 5-

6) 

                                                           
7
 Der tages ikke fat i, at hun følte sig nedprioriteret. Dette skyldes, at hun efterfølgende reflekterede over dette, og ikke 

mente, at der alligevel var tale om nedprioritering. I stedet beskrev hun en træg arbejdsgang. 
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Dimittenden koblede oplevelsen med at modtage eksamensbeviset med posten og sin erfaring med, at hun 

ikke blev fejret af CBS ved en dimissionsfest. Koblingen fortolkes som, at der eksisterer en dominerende fortæl-

ling omkring afslutningen på cand.merc.(kom.), da det blev fortalt som en sekvensrækkefølge. Sensitivitet er 

fremtrædende, da dimittenden var bekendt med, at andre uddannelser blev fejret med en dimissionsfest. Det 

fortolkes derfor, at hun derfor oplevede det som uden for normen, at hendes eget studie ikke blev fejret. Hun 

fulgte normbruddet op med, at dette forhold havde ændret sig, så cand.merc.(kom.)-studerende fejres frem-

over. Dette tolkes som en begrundelse for normbruddet. Dimittenden italesatte igen de ”andre”, som under-

streger opdelingen mellem kandidatstudierne. 

3.2.3.1 Opsummering 

Samtalen med dimittend 2 identificeres som et narrativ, da den lever op til alle Bruners krav til fortællingen. 

Således blev perspektivet vist, da dimittenden fortalte, hvordan hun opfattede sig selv som en anden type end 

de andre på CBS, og følte sig uden for fællesskabet. Samtidig indeholdt fortællingen sensitivitet over for det 

kanoniske, da hun fremstillede de økonomiske uddannelser som normen på CBS, og dermed sig selv og sin 

egen uddannelse som afvigende. Fortællingens sekventialitet blev vist samtidig, da hun koblede oplevelsen af 

at føle sig uden for med, at nogle uddannelser opfattes på en særlig måde. Agentivitet i handlingen blev vist, da 

dimittenden tog kontakt til administrationen, men oplevede udfordringer. 

3.2.4 Studielederen 

Samtalen med studielederen var undersøgelsens sidste interview (bilag 4). Studielederen fortalte, at da han 

blev ansat som lektor i virksomhedskommunikation i 1998, lå det allerede i kortene, at han skulle være med til 

at udvikle en kommunikationsuddannelse på CBS. Han har således iværksat og udviklet uddannelserne 

HA(kom.) og overbygningen cand.merc.(kom.), og været studieleder for HA(kom.) i tretten år, og for 

cand.merc.(kom.) i de snart ti år uddannelsen har eksisteret. Derfor er han inddraget i de strategiske overvejel-

ser omkring uddannelsen, som til dels beskrives i hans studielederberetning. Ud fra Bruners begrebsapparat er 

agentivitet tydelig i studielederens introduktion, da han fremlagde sit mål med at udvikle uddannelsen, som 

han opnåede gennem bevidste handlinger. 

For at starte samtalen i narrativ stil, blev studielederen spurgt til ”uddannelsens grundfortælling”, som han har 

nævnt i sin studielederberetning (Pogner, 2012: 1). Han begyndte dog sit svar et andet sted, og fortalte om, 

hvordan ”(…) den traditionelle erhvervsøkonomiske tilgang, her på vores universitet, på CBS (…) er materialise-
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ret i HA Almen” (bilag 4, s.1). Han uddybede, hvordan de traditionelle uddannelser er input/output-fokuserede 

og centraliseret omkring en traditionel, hierarkisk opbygning af organisationer. Disse sætter dyder som kom-

munikation sidst i processen. Som modsætning til dette stillede han cand.merc.(kom.): ”Vi har hele tiden haft 

en helt anden tilgang: Fra starten tager vi kommunikation (…), kommunikation er hele tiden med, og ikke bare 

ligesom fløde på isen” (bilag 4, s. 1). Gennem denne beskrivelse viser studielederen sensitivitet, da han frem-

stiller de traditionelle uddannelser som normen, og cand.merc.(kom.) som en alternativ og nytænkende måde 

at betragte kommunikationens placering på. Samtidig begrunder han den traditionelle placering af kommunika-

tion i organisationen med en misforstået opfattelse af, hvad kommunikation er, da det forveksles med marke-

ting. Perspektivet i fortællingen er også tydelig, da han klart adskilte den gængse opfattelse af kommunikation 

og opfattelsen på cand.merc.(kom.). Selvom spørgsmålet tog udgangspunkt i grundfortællingen, flettede stu-

dielederen sin oplevelse af de traditionelle studier på CBS ind i sin historie. Det er imidlertid kun studielederens 

side af sagen der fremlægges, hvilket er klassisk i det narrative fortæller-perspektiv. 

Studielederen blev spurgt yderligere ind til grundfortællingen, for at afsøge, om der er erfaringer i forbindelse 

med differentiering knyttet til fortællingen. Grundfortællingen handler om de kompetencer der udvikles på 

studiet, og at kandidaterne spiller en central rolle på ledelsesgangen. Spurgt ind til denne rolle svarede han ”De 

kan tilkæmpe sig den” (bilag 4, s. 2). Der blev således italesat en kamp, hvori der ligger en konflikt, i og med at 

kandidaternes indtog på ledelsesgangen indebærer, at andre afgiver kontrol. Dette viser igen fortællingens 

perspektiv, fordi studielederen stiller et ”os mod dem” op. Det er imidlertid et ganske andet perspektiv end dét 

dimittenderne fremstillede. Studielederen fremstiller cand.merc.(kom.) som de stærke, hvorimod dimittender-

ne fortalte om oplevelsen af at være tilsidesat og negligeret.  

Derfra drejede fortællingen ind på uddannelsens kompetenceprofil, gennem hvilken studienævnet ”definerer 

(…) uddannelsen via de kompetencer man får”. Til dette tilføjede studielederen ”Det skal (…) alle andre også 

gøre, men nogle gør det sådan set lidt omvendt: De definerer fagligheder som kompetencer, men det er jo 

deres problem, ikke vores” (bilag 4, s. 2). Denne tilføjelse viser fortællingens perspektiv: Studielederen sidder i 

studienævnet, og kender retningslinjerne for nævnets arbejde. Derfor kan han se sit eget nævns procedurer i 

opposition til de nævn, der griber arbejdet an på en anden måde. Der fremtræder her en relation mellem de 

respektive studienævn, der forekommer konfliktfyldt, da der italesættes et problem. Et problem som studiele-

deren har identificeret, men ikke har ansvar for. Det er i CBS’ interesse, at studienævnene følger retningslinjer-

ne, og skaber en studieprofil, der bedst muligt klæder de studerende på til uddannelsen. Studielederen kan 

imidlertid have strategiske grunde til ikke at løse problemet. 
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Herfra gik samtalen ind på, hvordan studielederen oplever de studerende på cand.merc.(kom.) som del af CBS. 

Han fortalte, at i forhold til andre uddannelser, bliver cand.merc.(kom.) af ledelsen på CBS ”set som sådan en 

ret innovativ skabelse indenfor porteføljen” (bilag 4, s. 4). Denne holdning kædede han sammen med en inter-

national anerkendelse af cand.merc.(kom.): 

vi er stedet i Europa, måske i verden, hvor forskning er skarpest i organisationskommunikation. 

Og vi er den eneste uddannelse som har sådan (…) et tilbud i organisationskommunikation hvor 

man kombinerer strategi, organisation og andre erhvervsøkonomiske fag i bred forstand. Det har 

man ikke andre steder, det findes ikke (bilag 4, s. 4) 

I denne passage viste studielederen sensitivitet overfor det kanoniske, idet han fremhævede hvordan 

cand.merc.(kom.) skiller sig ud fra normen. Ikke blot fra de øvrige danske kommunikationsuddannelser, men 

også de internationale. Det er imidlertid tale om en positiv afvigelse, da cand.merc.(kom.) blev fremstillet som 

en unik uddannelse uden sidestykke, hvilket samtidig udgjorde begrundelsen for det afvigende; der findes in-

gen uddannelse magen til. Spurgt ind til hvem specifikt der italesætter cand.merc.(kom.) som en innovativ ska-

belse, fortalte studielederen, at udover ledelsen og formodentlig andre studerende, har studienævnet på 

cand.merc.(kom.) og han selv interesse i at fremstille cand.merc.(kom.) på denne måde. Han tilføjede: ”du kan 

se at vi ikke kun taler om det, men gør noget” (bilag 4, s. 5). Dette er en interessant drejning på fortællingen, og 

et eksempel på agentivitet. Det fortolkes som, at han var bevidst om, hvordan han fremstillede 

cand.merc.(kom.), og ønskede at give indtryk af, at der gøres en indsats for at positionere studiet. 

I forbindelse med, at cand.merc.(kom.) blev fremhævet i forhold til andre uddannelser, blev studielederen 

spurgt til hans indtryk af relationen mellem cand.merc.(kom.) og de øvrige kandidatstudier. I denne sammen-

hæng fortalte studielederen, at ”der er en intern kamp om hvem der ejer labelen ’cand.merc.’” (bilag 4, s. 6). 

Forstået på den måde, at selvom ”klassisk” cand.merc.-studierne traditionelt set bruger termen, så indgår 

”cand.merc.” også i titlen på kombinationsuddannelserne. Studielederen fortalte, at ingen kan gennemskue, 

hvad der er linjer indenfor ”klassisk” cand.merc., og hvad der er kombinationsuddannelser. Han understregede, 

at cand.merc.(kom.) ”har en egen uddannelse, med en egen studieordning” (bilag 4, s. 6). Dette er endnu et 

eksempel på at fremhæve cand.merc.(kom.) som unik og afvigende fra de øvrige uddannelser. 

Spurgt ind til hvordan kampen om ”cand.merc.”-labelen kommer til udtryk i dagligdagen på CBS, foretog stu-

dielederen en interessant kobling: Han forbandt den interne kamp mellem kandidatstudierne med den eksiste-

rende problematik omkring Kandidathuset. Om dette fortalte han: 
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Kig på eksemplet med kandidathus. Jeg ved ikke om du har hørt det? Det er ikke et kandidathus. 

Det er et cand.merc.-hus. Det er kun til cand.merc.-studerende. Så de tager eneret allerede dér, 

igen, på at sige ”vi definerer hvem man bliver som kandidat”. Og så er der de andre, sådan lidt 

under-dogs-agtigt (bilag 4, s. 7) 

Dette fortolkes som, at studielederen har tidligere erfaringer, hvor cand.merc.(kom.) har været ekskluderet fra 

fællesskabet på CBS. Erfaringer han har koblet til kampen om ”cand.merc.”-labelen. Fortællingens sekventiali-

tet er herved tydelig, da sekvensrækkefølgen klarlægges: Fortællingen om den interne kamp forbindes til den 

eksisterende problematik. Studielederen tilføjede, at han har været i dialog med dekanen, da studienævnet 

mener, at det er uforskammet at kalde det Kandidathuset, når det ikke er et kandidathus. Efter sigende tog 

dekanen sig ikke af protesten. Set ud fra denne sekventialitet, vil nye erfaringer med ekskludering af 

cand.merc.(kom.) blive koblet til fortællingen om den interne kamp. Studielederen havde imidlertid også en 

anden anskuelse af ”kampen”: 

du kan også kalde det konkurrence, som jo efter vores ideologi på CBS fryder, som er en god ting. 

Så vi har, siden jeg har været her, har der altid været kampen om hvem der definerer hvad er-

hvervsøkonomi er. Og den kamp er aldrig blevet afgjort (bilag 4, s. 7) 

På denne måde fremstillede han den interne kamp som en naturlig præmis for CBS som organisation og for 

arbejdsprocessen i studienævnene. I forbindelse med konkurrencen mellem de traditionelle uddannelser og 

cand.merc.(kom.), blev studielederen informeret om dimittendernes oplevelser: At CBS profilerede sig på de 

”klassiske”, økonomiske uddannelser, og ekskluderede øvrige studier. Studielederens reaktion var, at han ikke 

delte følelsen af at være ekskluderet. Dette på trods af, at han netop havde fortalt om en intern kamp, hvor 

bl.a. cand.merc.(kom.) var ekskluderet fra Kandidathuset. Han begrundede sin holdning: 

Men du får kun den position som du tilkæmper dig og forsvare hele tiden. (…) du får ikke foræret 

en position, eller anerkendelse – du skal kæmpe for den. Dvs. nogen gange går den i den ene ret-

ning – kandidathuset – så går den i den forkerte retning (bilag 4, s. 8) 

Dette tydeliggør, at studielederen har et ganske andet perspektiv på differentieringen end de studerende, da 

han betragter kampen som en del af vilkårene: At studienævnene hver især må kæmpe og vise deres eksi-

stensberettigelse. Han kobler ekskludering sammen med sine erfaringer gennem tretten år som studieleder: 

Han fortalte, at den interne kamp altid har eksisteret, og at hans opgave er at positionere cand.merc.(kom.). 
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Han kæmper for ikke at blive ekskluderet, og tilføjede derved agentivitet til fortællingen. I forbindelse med 

profileringen fortalte studielederen, at CBS er nødt til at fokusere på de traditionelle erhvervsøkonomiske ud-

dannelser, for at være med på internationalt niveau. Han tilføjede dog ”Men samtidig siger vi ’Vi er gode til 

noget af det traditionelle, rigtig rigtig gode, hamrende gode, vi har gode undervisere, vi har gode uddannelser – 

men! Vi kan også noget andet’”. Dette er interessant, for det er næsten ordret det modsatte af den opfattelse 

dimittend 1 havde af samme problemstilling. Dette understreger, at der eksisterer forskellige perspektiver. 

Herfra blev samtalen ledt ind på graduation ceremonien, og at dimittender fra kombinationsuddannelserne 

oplevede at blive ekskluderet. Studielederen havde igen et andet perspektiv end de studerende: 

Jeg vil nok reagere på den måde ”(…) Hvis de ikke vil ha’ mig til en graduation ceremoni, så er det 

deres problem”. Det er ikke den studerendes problem. De går glip af noget hvis de ikke inviterer 

dem. Og jeg har også protesteret, men det har, historien er meget nem. Det var studienævnet 

som har fået penge til at lave lige præcis denne hér graduation. Og så er det jo klart – hvem invi-

terer studienævnet? De studerende studienævnet har ansvaret for (bilag 4, s. 10) 

Igen er perspektivet tydeligt, fordi han brugte sig selv i fortællingen, og fortalte hvordan han selv ville have 

reageret. Dog sagde han samtidig, at han havde protesteret. Som sådan reagerer han ligesom de studerende, 

om end de studerendes protest ikke havde megen gennemslagskraft på Facebook. Protesten viste imidlertid 

sensitivitet, idet studielederen derved indikerede, at han mente det ville være normalt at invitere alle. Han 

begrunder også, hvorfor udfaldet ikke blev som han kunne forvente, set ud fra denne norm: Eftersom det var 

cand.merc.-studienævnets midler, brugte de dem på deres egne studerende. Forståelsen fra studielederens 

peger på, at han sandsynligvis havde håndteret situationen på samme måde, hvis cand.merc.(kom.) havde 

modtaget midlerne. Han fortsatte fortællingen om forholdene med at fortælle, at studienævnet på 

cand.merc.(kom.) har besluttet at holde en reception for deres egne dimittender. Om dette fortalte han, at 

initiativet er ”tricked by at vi ikke måtte lege med de andre, som jeg synes var uforskammet og småligt, men de 

synes sikkert noget andet” (bilag 4, s. 11) og ”som reaktion på at vi ikke accepterer at blive ekskluderet, eller at 

man ekskluderer vores studerende. Så vi reparerer på det”(bilag 4, s. 10). Det var altså primært udefrakom-

mende faktorer der fik nævnet til at tage initiativet. Dette er interessant, eftersom studielederen netop har 

fremlagt, at dimittenderne burde være ligeglade med at blive ekskluderet. Studienævnet er tydeligvis ikke lige-

glad med, at CBS holder officiel graduation ceremoni, og ekskluderer cand.merc.(kom.). Han fortsatte fortæl-

lingen om receptionen:  
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Og så vender vi det til noget positivt og siger ”Det kan godt være at de laver sådan noget ’masse-

halløjsa’ der, til alle mulige specialer, men kommunikations-specialer i Danmark, det er hér hvor 

man får anerkendelse for” (bilag 4, s. 10). 

Her er perspektivet tydeligt, da studielederen ikke alene fremlægger planer om en reception kun for 

cand.merc.(kom.), men samtidig gør lidt grin med de andres graduation ceremoni. Dermed er sensitivitet også 

tydelig, idet studielederen fremstiller graduation ceremonien som norm-præget, da der ikke differentieres 

mellem faglige felter. Receptionen på cand.merc.(kom.) afviger, ved specifikt at hylde kommunikations-

specialer. Begrundelsen for afvigelsen ligger dermed i, at man bør anerkender det specifikke, og ikke skære alt 

over med én kam. Dermed fremstår dette som studielederens holdning til, hvad der burde være anderledes. 

3.2.4.1 Opsummering 

Ud fra analysen kan studielederens fortælling identificeres som et narrativ. Fortællingen illustrerer både 

agentivitet, sensitivitet og perspektiv. Også sekventialitet indgår, og det er interessant at se, at dette element 

indgår anderledes i studielederens fortælling end i de resterende. Dimittenderne koblede forskellige erfaringer 

sammen, hvorimod studielederen bevægede sig omkring den samme kobling igennem hele sin fortælling: Han 

knyttede fortællingen sammen med sin opgave om at positionere cand.merc.(kom.), og gjorde derved dette til 

det centrale element i sin fortælling. Dette viser studielederens dedikation; han er klar over, hvad han kæmper 

for. Det indikerer også, at han er bevidst om at benytte enhver lejlighed til at kommunikere dette budskab. På 

den måde kan studielederens fortælling betragtes som del af et forsøg på at skabe en fortælling omkring 

cand.merc.(kom.), gældende både studienævn og uddannelse, som en stærk og betydningsfuld aktør. Både på 

CBS og på internationalt plan. Studielederen kom selv ind på det under interviewet; at nævnet har interesse i 

denne fremstilling. Validiteten af studielederens fortælling mindskes dog ikke af den grund: Fortællingen er 

udtryk for hans subjektive oplevelse, uanset om det er bevidste eller ubevidste erfaringer. Vigtigheden af at 

afdække mere end ét perspektiv understreges blot. 

På baggrund af positioneringen af cand.merc.(kom.) blev den interne kamp på CBS omdrejningspunkt for for-

tællingen. Han var klar over, at ekskluderingen fra Kandidathuset og graduation ceremonien blot er del af den 

interne kamp, som altid har eksisteret på CBS. Således er det tydeligt, at studielederen havde et andet perspek-

tiv på differentieringen end de øvrige respondenter. I forbindelse med kampen mente studielederen, at der 
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eksisterer et overordnet spørgsmål om at ”lade sig ekskludere”. Som sådan mente han, at cand.merc.(kom.)-

erne kun kan blive ekskluderet, hvis de lader sig ekskludere. 

3.2.5 Del-konklusion 

På baggrund af ovenstående analyse er alle fire interviews ud fra Bruners strukturanalyse identificeret som 

narrative fortællinger. Analysen viser, at der eksisterer tre forskellige perspektiver på differentieringen. Konsu-

lenten havde således et administrativt og strategisk perspektiv, hvilket betød, at hun betragtede differentierin-

gen som en nødvendighed på grund af begrænsede ressourcer.   Dimittenderne betragtede differentieringen 

ud fra et personligt perspektiv, og gav udtryk for følelser i forbindelse med både fællesskab på studiet og ople-

velser med ekskludering fra arrangementer. De tilkendegav en forståelse for organisationens størrelse og ad-

ministrative processer. Derimod gav de imidlertid ikke indtryk af at være bekendt med, at fx ekskluderingen fra 

graduation ceremonien skyldes, at dette er studienævnenes gebet. De studerende syntes derfor ikke at kende 

til den interne kamp, som studielederen redegjorde for. Studielederen havde derimod et fagligt perspektiv på 

differentieringen, og betragtede således den interne kamp som en naturlig del af sin opgave med at positionere 

cand.merc.(kom.). Dette kan til dels skyldes, at han har været del af kampen så længe, dels at han ikke er per-

sonligt involveret. Forstået på den måde, at dimittenderne fx ærgrer sig over ikke at blive fejret fordi det er 

deres dimission, det er en anerkendelse af deres præstation. Studielederen derimod deltager ved dimittendre-

ceptionen hvert år, dog endnu ikke med cand.merc.(kom.). 

Det er interessant, at dimittenderne beskriver cand.merc.(kom.) som ekskluderet af fællesskabet, og studiele-

deren bruger vendingen ”under-dogs-agtigt” om studiet, når hans fortælling samtidig er centreret omkring 

uddannelsen som en unik og anerkendt enhed. 

3.3 Del 3: Dominerende fortællinger 

På baggrund af ovenstående analyse, der har identificeret fortællingerne som narrativer, samles erfaringerne i 

analysens del 3 i dominerende fortællinger. Som det fremgik af figur 4, kan de dominerende fortællinger ska-

bes ud fra flere respondenters narrativer, men behøver ikke at have tilslutning fra samtlige respondenter. I 

realiteten er det nok at blot ét individ strukturerer sine erfaringer omkring denne fortælling. Fortællingerne 

overlapper hinanden, eftersom de er fortalt gennem en længere samtale, men er efter bedste evne holdt ad-

skilt. I modsætning til ovenstående, der er skrevet i datid, fordi det refererer til en samtale, analyseres de do-
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minerende fortællinger i nutid. Dette skyldes, at der er tale om respondenternes eksisterende fortællinger, 

uanset om de stadig er del af CBS eller ej. 

Del 3 af analysen viser, hvilke fortællinger der fortælles om differentiering på CBS. Fortællingerne kan betragtes 

som essensen af respondenternes erfaringer, og klarlægger problematiske forhold i institutionen. Fortællinger-

ne kan således lægges til grund for fremtidige tiltag. Det bør Imidlertid nævnes, at der er flere positive aspekter 

i respondenternes fortællinger, som ikke skildres gennem de udvalgte fortællinger. Dette skyldes, at disse 

aspekter ikke falder ind under differentiering mellem kandidatuddannelserne. Samtidig reproducerer også de 

positive elementer af narrativer sig selv når de genfortælles, hvorfor det er mere interessant at se på proble-

matiske elementer, der potentielt kan gøre en forskel for organisationen. 

3.3.1 Intern kamp mellem kandidatuddannelserne 

Mange af de erfaringer der trådte frem under analysen, handler om, hvordan cand.merc.(kom.) er adskilt fra de 

øvrige kandidatuddannelser på CBS. Vævet sammen bliver disse erfaringer til en dominerende fortælling der 

kaldes intern kamp mellem kandidatuddannelserne. Referencen til den interne kamp skyldes, at den overord-

nede differentiering mellem studierne resulterer i, at der internt skabes fokus på at positionere sig i forhold til 

hinanden. Derved skabes intern kamp på flere niveauer: Der opstår kamp mellem studienævnene, fordi de 

kæmper om ressourcer og indflydelse, og der opstår kamp mellem de studerende, når de oplever at blive eks-

kluderet. Samtidig var det studielederens måde at italesætte differentieringen på. 

Fortællingen handler om, at både studerende og ansatte oplever, at CBS profilerer sig specifikt på de økonomi-

ske studier. Disse studier har således også fået et særligt ry. Selve profileringen af disse studier analyseres un-

der den dominerende fortælling om CBS som organisation. Bevidstheden om denne profilering forårsager imid-

lertid en opdeling mellem kandidatstudierne, da cand.merc.(kom.)-studerende oplever at blive ekskluderet i 

forhold til de økonomiske uddannelser. Ifølge fortællingen skyldes dette, at de økonomiske uddannelser er 

normen på CBS, og at de øvrige studier afviger fra denne norm, og derfor ikke anerkendes for deres kompeten-

cer. Fortællingen handler således om differentiering mellem kandidatstudierne, som de studerende oplever 

som eksklusion. Oplevelsen forstærkes af events som graduation ceremonien, om hvilken det fortælles, at 

cand.merc.(kom.)-dimittender ikke får lov til at deltage selvom eventen er en officiel ceremoni. Hvad årsagen 

er til, at cand.merc.(kom.) ikke kan deltage, indgår imidlertid ikke i historien. Det fortælles imidlertid, at denne 

håndtering af kandidatstudierne er typisk for CBS, fordi de netop fremhæver de økonomiske studier gennem 
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denne graduation ceremoni, som normen foreskriver. Forskning i studerendes oplevelse af at have betydning 

har vist, at en invitation til et arrangement har en afgørende indflydelse på, hvorvidt de studerende føler sig 

anerkendt (Sumner, 2012: 59). Samtidig har de brug for anerkendelse, fx gennem ceremonier (Sumner, 2012: 

84). Signalværdien i eksklusionen har således vidtrækkende konsekvenser. Den dominerende fortælling om 

intern kamp mellem kandidatstudierne rummer således flere erfaringer, hvor differentiering mellem kandidat-

uddannelserne er blevet tolket som ekskludering af de øvrige uddannelser. Fortællingen viser, at differentierin-

gen i denne form skaber splittelse mellem uddannelserne. Samtidig eksisterer der tilsyneladende en uoverens-

stemmelse mellem kandidaternes viden og kommunikationen til de studerende. Det lader til, at de studerende 

ikke har kendskab til, at studienævnene, og ikke CBS’ ledelse, arrangerer og bekoster graduation ceremonien. 

Studienævnet er også bevidst om CBS’ profilering gennem de økonomiske uddannelser, men betragter det som 

en nødvendighed for promovering af CBS. For studienævnet handler fortællingen om den interne kamp i stedet 

om positionering i forhold til andre studier. Det er studienævnets opgave at varetage studiets interesser, og 

derfor fortælles der om den interne kamp som en del af arbejdet. Studienævnet fortæller fx om kampen om, 

hvem der har retten til labelen ”cand.merc.”. En kamp der har stået på i årevis, og som er karakteriserende for 

meget af nævnets arbejde. Fortællingen handler om, at der kæmpes for, at cand.merc.(kom.) ikke ekskluderes, 

men det er en vinder-sag: Cand.merc.(kom.) fremstilles som en stærk modstander, der ikke kan ekskluderes. I 

forhold til positioneringen har kampen tilsyneladende den følgevirkning, at man ikke altid videndeler, selvom 

man tilhører samme organisation. Således fortælles der fx om andre nævns fejlagtige metoder. 

Denne fortælling handler også om fysisk differentiering. Den eksisterende problematik omkring Kandidathuset 

er del af fortællingen, fordi huset kun er for ”klassisk” cand.merc. Således fortælles det, at studienævnet på 

cand.merc.(kom.) protesterede mod denne ekskludering af bestemte studier, men blev afvist af dekanen. I 

studienævnet fortælles om denne interne kamp, men det betragtes som en naturlig præmis for arbejdet i 

nævnet. Fra de studerendes side fortælles, at man ekskluderes fra fællesskabet, hvis man er tilknyttet en CBS-

lokation som Dalgas Have. Fortællingen handler således om, at studier der er tilknyttet Solbjerg Plads er de 

økonomiske uddannelser, og derfor også de vigtigste. På denne måde opstår der intern kamp mellem studier-

ne, pga. bevidstheden om, at enkelte uddannelser betragtes som mere værd end andre. 
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3.3.2 Forholdene på cand.merc.(kom.) 

Erfaringer fra dimittend 1, dimittend 2 og studielederen kan samles til en dominerende fortælling, der handler 

om forholdene på cand.merc.(kom.). Fortællingen dækker over, hvordan dimittenderne oplevede de interne 

forhold på cand.merc.(kom.), herunder relationen til deres medstuderende og hvordan de oplevede afslutnin-

gen på deres studie. 

Spørgsmålene til de to dimittender var indledende ens. Spurgt til hvordan de oplede hverdagen på 

cand.merc.(kom.), fokuserede begge dimittender på, at de ikke oplevede at være del af et fællesskab. De be-

tragtede fællesskab som normen, og som en central del af studielivet på CBS. Fortællingen siger, at der tilsyne-

ladende eksisterer et fællesskab på studiet, som de øvrige er del af, men ikke dem der fortæller historien. De 

oplevede, at deres medstuderende havde en bedre studietid end dem selv, fordi de var del af fællesskabet. 

Eftersom fællesskabet blev betragtet som en norm, fortolkes dette som et brud på dimittendernes identifice-

ring med deres studie. Begge dimittender udpegede strukturen på studiet som årsag til det manglende fælles-

skab: Holdene var for store og undervisningstimerne for få. Studerende der på deres bachelor fysisk har læst på 

en anden CBS-lokation, har det efter sigende særligt svært, hvis de ikke har valgt den direkte overbygning til 

deres bachelorstudie. De kender derfor ikke deres nye medstuderende på forhånd, men er samtidig ikke til-

strækkeligt nye på institutionen til, at de bliver del af et nyt fællesskab. Det gør til gengæld de studerende der 

kommer fra en helt anden institution. Dette indikerer, at der eksisterer en problematik i forhold til fysisk diffe-

rentiering mellem studierne, fordi differentieringen har direkte indflydelse på de studerendes fællesskabsfølel-

se. 

Udover fællesskabet på cand.merc.(kom.) handler fortællingen om, hvordan afslutningen på studiet foregår. I 

studienævnet går fortællingen på, at man ikke vil finde sig i at blive ekskluderet fra graduation ceremonien på 

cand.merc.. Derfor planlægges en fremover at holde en reception kun for cand.merc.(kom.).  Af dimittenderne 

blev afslutningen fremlagt som en ærgerlig del af deres studietid. Bevidstheden om, at andre studier bliver 

fejret af CBS er en central del af fortællingen. Det betragtes som normen at blive fejret når man bliver kandidat. 

Når dimittender fra cand.merc.(kom.) oplever ikke at blive fejret, betragter de det derfor som manglende aner-

kendelse, hvilket medfører følelsen af at være tilsidesat og negligeret. Forskning i universitetsstuderendes op-

fattelse af at være værdsat viser, at når de studerende oplever anerkendelse, er der en direkte sammenhæng 

med institutionel loyalitet, akademisk fastholdelse og større selvværd (Sumner, 2012: 3). Et tragikomisk indslag 

i fortællingen er, at det eneste officielle bevis dimittenderne får for deres præstation, er deres eksamensbevis, 

som modtages med posten flere måneder efter deres dimission. Fortællingen eksisterer og bliver fortalt blandt 
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dimittender fra cand.merc.(kom.) selv efter deres studietid, hvilket indikerer, at det særligt er afslutningen på 

deres studie de husker. Således er afslutningen, og hvordan den prioriteres og håndteres afgørende for, hvilken 

fortælling dimittenderne fremover fortæller om CBS. 

3.3.3 En bureaukratisk administration 

Under interview med dimittend 1 og dimittend 2 blev det tydeliggjort, at forholdet til administrationen er en 

central del af fortællingerne på CBS. Fortællingen udspringer af differentiering i den forstand, at differentiering 

grundlæggende består af en handling. At gøre noget fremfor noget andet. Administrationen på CBS foretager 

dagligt prioriteringer, som kan opleves som differentiering. 

Når dimittendernes erfaringer samles, skaber de en dominerende fortælling der handler om en bureaukratisk 

administration. En administration uden udfordringer er utopi, da administrationen er bindeled mellem alle 

organisationens interessenter. Derfor er det naturligt, at organisationens aktører støder på udfordringer i deres 

interaktion med administrationen. Når denne dominerende fortælling analyseres, belyses nogle af udfordrin-

gerne. 

Fortællingen handler om, at der også hersker en kamp mellem de studerende og undervisere på den ene side, 

og administrationen på den anden. Ifølge fortællingen er svartiden på forespørgsler for lang hos administratio-

nen, hvilket giver dimittenderne oplevelsen af, at de nedprioriteres. Forholdet er derfor kendetegnet ved 

manglende forståelse for administrationens prioritering, da de studerende mener, at de burde have højere 

prioritering, end de tilsyneladende har. Om den nuværende prioritering skyldes mangel på ressourcer vides 

ikke, men det indikerer, at der er en ubalance mellem forventninger og realitet. 

Uden at gøre grin med de administrative medarbejdere, fremstiller fortællingen administrationen som et ko-

misk indslag, som de studerende diskuteret og laver sjov med internt. Fortællingen handler dog også om intern 

forståelse mellem organisationens medlemmer. De studerende fortæller således, at administrationen og dens 

ansatte tilsyneladende er underlagt bureaukrati, og at de administrative medarbejdere blot er mellemled. 

3.3.4 CBS som organisation 

Alle fire respondenter gav på hver deres måde udtryk for, hvordan de betragter CBS som organisation. Når 

erfaringerne fra empirien samles, fremstår der således en dominerende fortælling der ud fra et differentie-

ringsperspektiv handler om CBS som organisation. Denne dominerende fortælling er fremhævet, fordi der ind-
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imellem respondenternes erfaringer med differentiering, stod erfaringer der primært relaterede sig til selve 

organisationen. 

Fra administrationens perspektiv handler denne fortælling om, at administrationen på CBS arbejder strategisk 

med differentieringen, for at undgå at ekskludere nogen. Med mange uddannelser og endnu flere studerende 

er det imidlertid umuligt at gøre alle tilfredse. Derfor handler fortællingen om de hensyn de tager, og lader på 

den måde organisationens medlemmer vide, at beslutninger hvor der differentieres, er velovervejede. På den-

ne måde lader de samtidig de berørte vide, at de ikke er glemt i processen. Der fortælles dog også om overra-

skelse over studienævnenes reaktioner over beslutninger, hvor der er differentieret mellem studierne. 

Fortællingen fremstiller CBS som en professionel uddannelsesinstitution, der gør en indsats for at være med 

helt fremme. Dimittenderne fortæller, at underviserne på CBS er kompetente, og skaber en atmosfære, hvor 

der er plads til faglig sparring og udfordringer. Imidlertid handler fortællingen også om, at CBS profilerer sig på 

en måde, der giver omverdenen en bestemt opfattelse af, hvad CBS står for. En opfattelse der ikke inkluderer 

alle CBS’ uddannelser og kompetencer. Fortællingen beretter således, at CBS særligt profilerer sig på deres 

økonomiske uddannelser. Med til fortællingen hører oplevelsen af, at de øvrige uddannelser ikke er ligeså vig-

tige. Studienævnet fortæller denne historie på samme måde som de fortæller om den interne kamp; profilerin-

gen af de økonomiske uddannelser er reel nok, men sker for at holde CBS i front på internationale ranking li-

ster. Studienævnet på cand.merc.(kom.) ser dog også problematikken i CBS’ profilering, og fortæller om Kandi-

dathuset, hvor nævnet har protesteret mod, at huset kun var for cand.merc.. Problematikken kædes sammen 

med profilering af de økonomiske uddannelser, netop fordi kun cand.merc. har adgang til huset. 

3.3.5 Del-konklusion 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at der i respondenternes fortællinger eksisterer fire domine-

rende fortællinger omkring differentiering mellem kandidatuddannelserne på CBS. Disse fortællinger er ud-

valgt, da de indeholder elementer, der er problematiske for CBS, da fortællingerne opretholder usunde dyna-

mikker i organisationen. I det følgende konkluderes på del-analysens fund, med fokus på de centrale konse-

kvenser for organisationen. 

På grund af problemstillingens fokus på differentiering, er den mest centrale dominerende fortælling intern 

kamp mellem kandidatuddannelserne. Denne fortælling handler om, at cand.merc.(kom.)-studerende eksklu-

deres, fordi CBS profilerer sig på de økonomiske uddannelser, som betragtes som normen. Cand.merc.(kom.)-
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studerende oplever at de ikke bliver anerkendt for deres kompetencer, hvilket skaber splittelse mellem uddan-

nelserne. Fortællingen handler om, at cand.merc.(kom.)-dimittender ikke får lov til at deltage ved graduation 

ceremonien, og at denne håndtering af kandidatstudierne er typisk for CBS, fordi det bekræfter normen. Forsk-

ning viser, at en sådan eksklusion har stor indflydelse på de studerendes oplevelse af at have betydning, og at 

de derfor har brug for denne form for anerkendelse. I studienævnet handler fortællingen om deres kamp for at 

positionere cand.merc.(kom.) i forhold til andre studier. Dette har den konsekvens, at videndeling mellem stu-

dienævnene bremses. 

Fortællingen om forholdene på cand.merc.(kom.) konkluderer, at der eksisterer en problematik i forhold til 

fysisk differentiering mellem studierne. For cand.merc.(kom.) har differentieringen direkte indflydelse på de 

studerendes fællesskabsfølelse. Et centralt element i fortællingen handler om, at cand.merc.(kom.) ikke bliver 

fejret. Afslutningen er en del af studiet de studerende lægger særlig vægt på, og derfor er håndteringen afgø-

rende for, dimittendernes fortælling om CBS. 

Fortællingen om en bureaukratisk administration viser, at forholdet mellem studerende og administration er 

problematisk og karakteriseret ved frustration. De studerende oplever således at de bliver nedprioriteret, når 

administrationens har lang svartid på studerendes henvendelser. Dette skyldes tilsyneladende manglende 

kommunikation til de studerende om administrationens prioritering. 

Den fjerde fortælling om CBS som organisation, handler fra administrationens side om, at ledelsen arbejder 

strategisk med differentiering, for at undgå eksklusion. De er imidlertid opmærksomme på problematikken i, at 

de ikke kan tilfredsstille alle hele tiden, og at valg må træffes. Fra nævnets perspektiv handler fortællingen om 

en organisation der kæmper for en position blandt verdens bedste, og derfor må profilerer sig på de økonomi-

ske uddannelser. Også selvom det sker på bekostning af de øvrige uddannelser. Grænsen går imidlertid, når 

cand.merc.(kom.) ekskluderes internt på CBS. Således rummer fortællingen eksempler på situationer, hvor 

nævnet har kæmpet for, at cand.merc.(kom.) opnår samme privilegier som de økonomiske uddannelser. For-

tællingen fra studienævnet forlyder, at kampen ikke er tabt. Dog fortæller de også, at de ikke opnåede adgang 

til Kandidathuset, og må arrangere deres egen reception, udenom graduation ceremonien på cand.merc. 

Dette var afslutningen på analysen. Efter en diskussion af afhandlingens fremgangsmåde skal jeg forsøge at 

konkludere, som den ”reflekterende praktiker” jeg, efter sigende, burde have uddannet mig til at være, og 

”komme med et begavet svar, som er mere end common sense” (bilag 4, s. 6).  
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4 Diskussion 

I dette afsnit diskuteres afhandlingens fremgangsmåde set retrospektivt. Undervejs er der opstået komplikati-

oner, og nye læringer og indsigter er kommet til. Dette betyder, at arbejdet ville være grebet anderledes an, 

hvis det skulle gøres igen. Man ved ikke, hvad der er vigtigt, før man ved, hvad der er vigtigt. Det er dog rele-

vant at italesætte disse erfaringer, da de er centrale for, hvordan resultaterne læses. 

4.1 Empiri 

Materialet fra samtalerne var ikke så tilfredsstillende som narrativer som forventet. Under analysen havde det 

den konsekvens, at det var problematisk at samle fuldendte historier, hvilket videre betød, at det var komplice-

ret at definere de dominerende fortællinger. I og med at der ikke fremstod fuldendte narrativer, måtte der 

trækkes paralleller mellem erfaringerne, og på den måde samles dominerende fortællinger. Som redegjort for, 

er denne fremgangsmåde acceptabel ifølge Kvale. Dog har det alligevel være forbundet med komplikationer og 

frustration, da det derfor er en subjektiv vurdering og fortolkning der ligger til grund for afhandlingens konklu-

sioner. Når det er sagt, vurderes det, at mere fuldendte narrativer ikke kunne være udvundet ved hjælp af en 

anden metode. Det narrative forskningsinterview er effektivt til at åbne op for erfaringerne. Derimod var pro-

blemets rod tilsyneladende, at respondenterne ikke tidligere har betragtet de erfaringer, de fortalte om, som 

en samlet historie. Derfor var det en svær opgave at formidle den i en sådan form. 

I forlængelse af dette er det problematisk at analysere og formidle narrativer i deres oprindelige form. Forske-

ren er ikke objektiv, og dertil kommer, at der altid vil være en orientering mod målgruppen (Kvale & Brink-

mann, 2009: 216). Forstået på den måde, at selvom det ikke er ”bestilt arbejde”, har dekansekretariatet og 

studielederen vist interesse for resultaterne. Derfor vil der være en naturlig tilbøjelighed til at skabe resultater, 

som målgruppen har interesse i. Dertil kommer risikoen for, at afhandlingen ender som ”skuffedokument”. 

Derfor er der fare for overfortolkning af empirien. Forholdsreglen er at være opmærksom på dette forhold, og 

fortolke så objektivt og åbensindet som muligt, hvilket er gjort efter bedste evne. På trods af, at empirien er 

forsøgt fortolket objektivt, bør det overvejes, hvilke motiver respondenterne kan have, for at fortælle om spe-

cifikke erfaringer. Således fortalte studielederen selv, at han har interesse i at fremstille cand.merc.(kom.) som 

stærkt positioneret uddannelse med international anerkendelse. Ligeledes har konsulenten strategiske grunde 
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til at fortælle, hvordan ledelsen tager højde for differentieringen. Disse grunde er imidlertid fremlagt sammen 

med datamaterialet. 

Det kan diskuteres, om det var den rigtige beslutning at afgrænse specialet til udelukkende at undersøge diffe-

rentieringen fra et cand.merc.(kom.)-perspektiv. Årsagen til overvejelsen er, at da der ikke var ressourcer til fx 

at interviewe et større antal personer, resulterede interviewene med de to kandidater i et meget snævert ind-

blik i problematikken. Med det videnskabsteoretiske ståsted in mente forekommer det alligevel som det rigtige 

valg, eftersom det blev to relevante interviews med to kandidater der havde meget på hjerte. Som sådan kan 

valget retfærdiggøres, fordi indsigten i kandidaternes erfaringer med oplevelser af differentiering bidrog med 

afgørende viden. 

Under testinterviewet fortalte dimittenden om sit bachelorstudie, BA.ling.merc., hvor hun følte sig nedpriorite-

ret, hvilket gjorde mig nysgerrig på yderligere perspektiver. Det fik mig til at overveje at spørge 

cand.merc.(kom.)-dimittenderne om oplevelser fra deres bachelorstudie. De kunne måske bidrage med nye 

vinkler, og begge dimittender var tilknyttet Dalgas Have på deres bachelor. Jeg undlod imidlertid dette, da af-

grænsningen til cand.merc.(kom.) begrundes med muligheden for at skildre oplevelser fra en enkelt studieret-

ning. Mere eller mindre tilfældige nedslag i oplevelser fra vilkårlige studieretninger ville derfor ikke resultere i 

et repræsentativt billede af differentieringen. 

Respondenterne lod til at være påvirkede af selve interviewet, og i nogle tilfælde lader det til at de svare ud fra 

hvad de tror intervieweren gerne vil høre, eller hvad der synes ”korrekt” ud fra emne og spørgsmål. Både di-

mittend 1 og dimittend 2 giver således udtryk for, at de ikke oplevede et fællesskab på cand.merc.(kom). Til 

slut i interviewet, spurgt til en anden social kontekst, nemlig foreningen Cand.merc.(kom.) Alumni, fortæller 

dimittend 1 at ”jeg havde ligesom valgt at jeg ville have fokus på kun at læse” (bilag 2, s. 9). Denne kommentar 

giver indtryk af, at hun ikke fokuserede på fællesskabet, men derimod på at læse. Således havde hun måske 

ikke så stor interesse i fællesskabet i sidste ende. 

Det kan ikke udelukkes, at dimittenderne ønsker en dimissionsfest, fordi de er bevidste om, at andre dimitten-

der fejres ved en ceremoni, og ikke fordi de har et reelt behov. Dog gav begge dimittender udtryk for, at recep-

tionen som nævnet på cand.merc.(kom.) har besluttet at holde, er et kærkomment initiativ. Således udtrykte 

de ikke ønske om at blive fejret på samme storslåede måde, men efterlyste blot en form for afslutning og aner-

kendelse. 
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De interviewede dimittender er begge dimitterede fra CBS i 20138. Således skildrer de hvordan de oplevede 

CBS, da de gik på institutionen. Dette er centralt, da den sociale kontekst, som nævnt, konstant er under foran-

dring. Derfor er det muligt at de nuværende studerende på de respektive cand.merc.(kom.) årgange har en 

anderledes fremlægning af fx det interne fælleskab end de adspurgte. 

4.2 Metode 

Metoden har fået meget plads i afhandlingen. Dette skyldes det store fokus på det psykologiske aspekt, som 

bevirker, at respondenternes reaktion på forskellige spørgeteknikker har været i centrum. Det har været fasci-

nerende at opleve, hvor stor en effekt formuleringen af et spørgsmål har. En opdagelse var, at dimittend 1 un-

dervejs i samtalen var i stand til at reflektere over sine erfaringer, som var blevet vækket til live gennem den 

narrative samtaleform. Således sagde hun fx: ”Så det fyldte faktisk enormt meget, nu jeg tænker over det, det 

er egentlig lidt sjovt at sidde og reflektere over hér, så mange år senere (…)” (bilag 2, s. 6). Og et andet eksem-

pel: ”Fordi det kan jeg huske, det kommer jeg lige i tanke om nu, det har vi tit diskuteret” (bilag 2, s. 3-4). 

Under interviewene var det en udfordring at formulere helt neutrale opfølgende spørgsmål. Dette forhold skyl-

des dels, at opfølgningsspørgsmål i sagens natur ikke er forberedt, og derfor er udtryk for de spor, samtalerne 

følger.  Som sådan påvirkes spørgsmålene nemt af den stemning der dominerer den pågældende samtale. Dels 

skyldes det, at jeg blev påvirket af stemningen omkring emnet. Når jeg bemærkede en særlig tone i responden-

tens stemme, var det en udfordring at udelade bestemte ord og vendinger. Dette burde naturligvis ikke ske. 

Derfor har jeg udeladt de spørgsmål, hvor jeg selv er klar over, at ordvalget kan have påvirket respondenten. 

Det må konkluderes, at det er en brist ved den narrative metode, at respondenterne bevidst kan fremstille 

udvalgte erfaringer og oplevelser, og udelade andre. Således skabes et narrativ, der ikke er fuldt ud repræsen-

tativt for individets oplevelse. De dominerende fortællinger, udledt af respondenternes erfaringer, belyser 

imidlertid differentieringen mellem kandidatuddannelserne, hvilket var formålet med metoden. 

På trods af, at reliabilitet ofte kun diskuteres i forbindelse med kvantitative undersøgelser, synes det alligevel 

relevant at nævne kort. Den videnskabsteoretiske tilgang har indflydelse på afhandlingens reliabilitet, da fæ-

nomener hele tiden ændrer form og indhold. Lidt abstrakt formuleret ”tematiserer socialkonstruktivismen den 

sociale virkelighed som et forhold mellem muliggørende og begrænsende strukturer og refleksive subjekter, 

                                                           
8
 Dog ikke på samme årgang 
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der kan både undvige og ændre strukturer” (Esmark et al., 2005: 10-11). Med andre ord ser tilgangen ikke vir-

keligheden som en statisk effekt-/årsagskonstellation, men derimod som en dynamisk helhed, der hele tiden 

ændrer form. Som sådan er socialkonstruktivistisk forskning et øjebliksbillede. Dette betyder, at det er umuligt 

at gentage selv samme forskning i sin eksakte form. Imidlertid er der gjort op for dette ved at transskribere 

datamaterialet, så der kan foretages kontrol af indholdet. 

4.3 Teori 

Valget af Bruners teoretiske begrebsapparat har betydet, at der måtte træffes selvstændige valg for analyse-

strukturen. Som sådan har der ikke været en fastlag fremgangsmåde at følge, og derfor er det svært at vurdere 

om det er gjort ”rigtigt”. Det kunne uden tvivl være gjort anderledes. Analysen af fortællingernes struktur har 

taget form som en tekstanalyse, hvilket er i overensstemmelse med den socialkonstruktivistiske analyse. Når 

fremgangsmåden vurderes må resultaterne dog tages med i betragtning. Ved at analysere på fortællingernes 

struktur kunne erfaringerne kædes sammen til dominerende fortællinger. Narrativerne har skabt viden om, 

hvordan differentieringen opleves, hvilket var formålet med afhandlingen. Således vurderes den valgte analy-

sestruktur som fyldestgørende. 

  



Side 75 af 113 
 

5 Konklusion 

I dette kapitel opsummeres og konkluderes på afhandlingens resultater. Dette gøres ved først direkte at besva-

re problemformuleringens spørgsmål, og derefter præsentere konklusioner der derudover kan drages fra resul-

taterne, herunder deres relevans for organisationen. 

Konklusioner på problemformuleringen 

På baggrund af problemformuleringen har afhandlingen undersøgt, hvordan narrative fortællinger kan belyse 

differentieringen mellem kandidatuddannelserne på CBS. Denne del af problemformuleringen relaterer sig til 

afhandlingens metode og teori. Således blev der først udført narrative samtaler med de udvalgte medlemmer i 

organisationen. Del 1 af analysen behandler den sociale kontekst, som narrativerne skabes af. I del 2 blev re-

spondenternes fortællinger analyseret efter Bruners strukturbegreber, som både identificerede fortællingerne 

som narrativer, og klarlagde sekvensrækkefølgen for respondenternes erfaringer. I del 3 kunne erfaringerne 

analysere de dominerende fortællinger, som belyser differentieringen. På afhandlingens problemformulering 

kan det dermed konkluderes, at narrative fortællinger kan belyse differentieringen mellem kandidatuddannel-

serne på CBS, ved at nå ind til de dominerende fortællinger der eksisterer omkring differentieringen i den so-

ciale kontekst, og analysere hvordan respondenterne tillægger nye oplevelser betydning baseret på tidligere 

erfaringer. 

Problemformuleringens første underspørgsmål handler om, hvordan differentieringen kan betragtes fra for-

skellige perspektiver i organisationen. Da afhandlingen er problemidentificerende, og blot havde en observati-

on at opbygge fundamentet på, var det ikke på forhånd givet, hvilke aktører i organisationen der har med diffe-

rentieringen at gøre. Derfor blev der foretaget et skøn baseret på det umiddelbare kendskab til organisationens 

struktur og processer. På denne måde blev de tre perspektiver, der synes mest centrale for problemstillingen 

blev valgt ud. Således indgår perspektiver fra CBS’ administration repræsenteret af en uddannelseskonsulent 

fra dekansekretariatet, fra cand.merc.(kom.)-studiet repræsenteret af to dimittender og fra studienævnet på 

cand.merc.(kom.), repræsenteret af studielederen. Det kan konkluderes, at de tre perspektiver adskiller sig 

markant fra hinanden. Således er det administrative perspektiv fokuseret på, at differentieringen er en nød-

vendig del af organisationen, fordi det ikke kan undgås når midler skal fordeles. De studerendes perspektiv på 

differentieringen er personligt, da det drejer sig om deres uddannelse, og de derfor har noget personligt på 

spil. Derfor fokuserer de studerende på, om de ekskluderes, og derved ikke nyder samme anerkendelse som de 

øvrige studier. Studienævnet tillægger ligesom administrationen et organisatorisk, men også et fagligt perspek-



Side 76 af 113 
 

tiv på differentieringen. Nævnet er klar over, at differentieringen er uundgåelig, men er samtidig fokuseret på, 

at cand.merc.(kom.) ikke ekskluderes fra fællesskabet på CBS. Således har de tre grupper af medlemmer vidt 

forskellige perspektiver på differentieringen. Dette betyder, at der eksisterer en risiko for, at differentieringen 

er årsag til problematikker internt. 

Dette forhold belyses ud fra problemformuleringens tilbageværende underspørgsmål, der netop handler om, 

hvilke problematikker omkring differentieringen de dominerende fortællinger i narrativerne kan afdække. Det-

te blev besvaret gennem del 3 i analysen, hvor erfaringerne fra de fire narrativer blev samlet til fire domine-

rende fortællinger. Fortællingerne blev identificeret som intern kamp mellem kandidatuddannelserne, forhol-

dene på cand.merc.(kom.), en bureaukratisk administration og CBS som organisation. I det følgende konklude-

res på hver enkelt dominerende fortælling, med fokus på deres iboende problematikker, der har relevans for 

CBS. 

Intern kamp mellem kandidatuddannelserne 

Denne fortælling handler om, hvordan den overordnede differentiering mellem studierne skaber interne kam-

pe. Kampene kommer til udtryk, grundlæggende fordi CBS profilerer sig ud fra de økonomiske uddannelser, 

som betragtes som normen på CBS. Cand.merc.(kom.)-studerende oplever, at de ikke bliver anerkendt for de-

res kompetencer, og ikke får lov til at deltage ved graduation ceremonien. Fortællingen handler om, at denne 

håndtering af kandidatstudierne er typisk for CBS, fordi det bekræfter den etablerede norm. Forskning viser, at 

en sådan eksklusion har indflydelse på de studerendes oplevelse af at have betydning, og at de har brug for 

anerkendelse i form af fx ceremonier. Ud fra fortællingen kan det således konkluderes, at differentieringen 

mellem kandidatstudierne på CBS skaber splittelse mellem uddannelserne, da profileringen forårsager, at de 

øvrige uddannelser oplever ekskludering, og derfor ser skævt til de favoriserede studier. For studienævnet 

handler kampen om positionering af cand.merc.(kom.), hvilket resulterer i, at videndeling mellem studienæv-

nene bremses. 

Forholdene på cand.merc.(kom.) 

Denne fortælling viser, at der eksisterer en problematik i forhold til fysisk differentiering mellem studierne. For 

cand.merc.(kom.) har differentieringen direkte indflydelse på de studerendes fællesskabsfølelse. Derudover 

handler fortællingen om, hvordan dimittenderne oplever afslutningen på deres studie, og at de ikke bliver fej-

ret. Det kan konkluderes, at de studerende lægger særlig vægt på afslutningen af studiet. At denne fortælling 
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er så betydningsfuld for dimittenderne gør den eksisterende håndteringen problematisk, da dimittenderne 

netop oplever eksklusion i denne afgørende del af deres studie. 

 

En bureaukratisk administration 

Den dominerende fortælling om CBS’ administration konkluderer, at de studerende oplever at blive nedpriori-

teret, når de henvender sig til administrationen. Der eksisterer således et problematisk forhold mellem stude-

rende og administration. Forholdet er imidlertid ikke undersøgt fra studieadministrationens side. Dette bety-

der, at det ikke kan fastslås, om der er ubalance i de indbyrdes forventninger mellem hhv. de studerende og 

administration. Dimittendernes fortælling indikerer imidlertid, at problematikken skyldes manglende kommu-

nikation til de studerende omkring administrationens prioritering. 

 

CBS som organisation 

Fra administrationens side handler denne fortælling om, at ledelsen på CBS arbejder strategisk med differentie-

ring, for at undgå eksklusion af organisationens medlemmer. De er opmærksomme på, at alle ikke kan tilfreds-

stilles. Således modtager de jævnligt protester fra studienævnene, når deres beslutninger resulterer i differen-

tiering mellem uddannelserne. Fra nævnets perspektiv handler fortællingen om en organisation, der er nødt til 

at profilere sig på de økonomiske uddannelser. Nævnet accepterer dog ikke at cand.merc.(kom.) ekskluderes 

internt på CBS, og kæmper for, at cand.merc.(kom.) opnår samme privilegier som de økonomiske uddannelser. 

Det kan konkluderes, at dette indtil videre ikke er lykkedes, da cand.merc.(kom.) er forment adgang til Kandi-

dathuset, og nævnet har set sig nødsaget til at arrangere deres egen dimittendreception. 

Øvrige resultater 

Det kan være nærliggende at mene, at CBS kan være ligeglade med, om nogle dimittender føler sig ekskludere-

de, da de netop ikke længere er en del af organisationen. Der er imidlertid to tungtvejende grunde til, at det er 

centralt for CBS at være opmærksomme på. Den første grund er, at de dominerende fortællinger bygger på 

tidligere erfaringer. Det er således en sekvensrækkefølge der har ført til, at fortællingen om eksklusion fortæl-

les. Dimittenderne følte sig ekskluderede under deres studier. Både på deres bachelor- og kandidatstudier. Som 

nævnt i indledningen er organisationen afhængig af det dynamiske samspil mellem deres aktører. Hvis ét eller 

flere led i denne dynamik oplever ekskludering, ødelægges dynamikken.  

Den anden grund til, at dimittendernes oplevelser bør være af interesse for CBS er, at disse dimittender nu er 

ambassadører for CBS. Interviewsituationen er et eksempel på dette, hvor de efter endt uddannelse blev bedt 
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om at udtale sig om deres oplevelser på CBS: De dominerende fortællinger som dimittenderne valgte at foku-

sere på, var baseret på en differentiering, der fik dem til at føle sig ekskluderede og tilsidesat på institutionen. 

Når dimittenderne lægger vægt på fortællinger som disse, særligt på grund af forholdene omkring afslutningen 

af deres uddannelse, nemlig dimissionen, giver det CBS et dårligt ry.  

Det kan konkluderes, at der er uoverensstemmelse mellem hvordan hhv. de interviewede dimittender og stu-

dielederen oplever cand.merc.(kom.)s positionering på CBS. Dimittenderne fortalte om eksklusion - studielede-

ren fortalte om anerkendelse. Dette kan imidlertid skyldes, at dimittenderne betragtede sagen ud fra et per-

sonligt perspektiv, hvorimod studielederen havde en professionel distance, og derfor lettere kunne se ”den 

interne kamp” som del af præmisserne. Samtidig er studielederen del af cand.merc.(kom.) på ganske andre 

vilkår end de studerende, og har desuden været ”med i kampen” i tretten år. Det må derfor formodes, at han 

har vænnet sig til præmisserne, og eftersom det er en del af hans ansvarsområde, betragter han kampen som 

en nødvendig og tilsyneladende spændende del af hverdagen på CBS. Som underbygning af hvor afgørende 

perspektivet er, påpeges det, at begge dimittender ofte brugte ordet ”føler” og beskrev følelser i deres svar9. 

Studielederen derimod nævnte kun ”føler” i forbindelse med, at han netop blev bedt om at forholde sig til 

hvordan dimittenderne oplevede differentieringen. I disse situationer argumenterede han for, hvorfor han ikke 

delte dimittendernes oplevelse af at være ekskluderede. Dette peger imidlertid også på, at dimittenderne ikke 

havde indblik i, at der overhovedet eksisterede en ”kamp”, og derfor ikke kendte ”spillereglerne”. Dette kan 

skyldes, at på trods af, at de er fuldtidsstuderende, befinder de studerende sig ikke meget på CBS. Samtidig har 

de ikke noget administrativt ansvar, og kan derfor ikke forventes at kende ”kampens præmisser”. De studeren-

de kan bare konstatere, at de oplever ekskluderingen, og reagerer derfor ud fra de følelser som den bringer 

frem i dem. For de studerende er fx deres dimission en stor livsbegivenhed. For administrationen og studiele-

deren er de studerendes dimission en del af hverdagen. Dog fortalte studielederen også, at han oplevede, at 

cand.merc.(kom.)-erne kan inddeles i to lejre: Dem der føler sig sejere end alle de andre på CBS, og dem der 

føler sig ekskluderet fra fællesskabet. Han mente, at der tilsyneladende er tale om dynamiske grupper, en pro-

ces han kaldte ”in-group, out-group”, så de studerende kan føle sig ovenpå om mandagen, men ekskluderet om 

onsdagen (bilag 4, s. 9). Det var netop på grund af iagttagelser som denne, at studielederen blev inddraget som 

respondent: Han lægger mærke til de studerendes adfærd på områder, de studerende ikke selv er bevidste om. 

                                                           
9
 Enkelte gange kan dette være som følge af spørgsmålet, der også indeholdt ordet ”følelse”. I flere tilfælde har dette dog 

været et opfølgende spørgsmål, fordi dimittenderne selv har nævnt en følelse, og derfor blev spurgt ind til denne. 
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Den narrative teori påviser, at problematikken ikke blot kan afskrives som udelukkende værende produkt af 

kandidaterne selv. Analyse af CBS som social kontekst konkluderede, at der eksisterer en administrativ udfor-

dring i forbindelse med differentiering mellem studierne, som ledelsen forsøger at håndtere bedst muligt. Så-

ledes er administrationen bevidste om differentieringen, dels fordi de involverer den i deres beslutningsproces-

ser, dels fordi de jævnligt konfronteres med den af bl.a. studienævnene. Kandidathuset er et eksempel på det-

te. Det er dog tydeligt, at nævnet har en anden tilgang til differentieringen end de studerende. For administra-

tionen er differentieringen en naturlig præmis for organiseringen af studierne og fordeling af ressourcerne. For 

de studerende er differentieringen en bevidst ekskludering der betragtes som ”typisk CBS”. Konklusionen på 

dette er, at en form for inddragelse af de studerende kan imødekomme problematikken. Inddragelsen behøver 

ikke at være omfangsrig, såsom delagtiggørelse i beslutningsprocesserne. Dertil findes studienævnene allerede. 

Det kan være i form af kommunikation, når der træffes beslutninger der berører differentieringen. I forbindelse 

med Kandidathuset havde det været interessant at læse om beslutningsprocessen i fx CBS Observer10, hvilket 

dog nok er utopi, eftersom ikke engang studielederen kunne få en begrundelse for differentieringen. 

En afsluttende bemærkning: Afhandlingens sekundære mål er at bidrage til et succesfuldt og velfungerende 

CBS.  Dette er forsøgt opnået, ved at undersøge en problematik, som jeg personligt mener, bør prioriteres. Ud 

fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er det essentielt at gøre problematikkens aktører bevidste om, hvordan 

de konstruerer den sociale virkelighed. Denne viden om narrativernes og differentieringens effekt er hermed 

videregivet. 

  

                                                           
10

 CBS Observer er universitetsavisen på Copenhagen Business School. De har bragt op til flere artikler om Kandidathuset. 
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6 Perspektivering 

I perspektiveringen berøres flere forskellige elementer. Først sættes resultaternes brugbarhed ind i et bredere 

perspektiv. Dernæst sættes afhandlingens metode i perspektiv. Endelig vurderes forskningsområdet ud fra et 

fremtidsmæssigt perspektiv, herunder hvilken forskning der er interessant set i lyset af denne afhandlings 

fremgangsmåde og afgrænsninger. 

I en bredere sammenhæng 

Det var ikke muligt at finde forskning baseret på samme udgangspunkt som denne afhandling, og derfor relate-

rer resultaterne sig umiddelbart kun til den sociale kontekst på CBS. På trods af dette argumenteres for, at dif-

ferentieringsproblemstillingen er relevant i en bredere og international sammenhæng. Med tanke på det globa-

liserede erhvervsliv er det en udfordring på internationalt plan, hvordan organisationer skaber rammer, der 

imødekommer behov fra en mangfoldig skare. Organisationer på globalt plan, og i særdeleshed institutioner 

som CBS, må håndtere differentiering mellem deres medlemmer som del af den daglige rutine. Således vurde-

res det, at afhandlingens resultater kan overføres på et større perspektiv. 

Denne afhandling er ikke bestilt arbejde, og foreslår derfor ingen løsningsmodeller. Den narrative teori præsen-

terer imidlertid løsninger på dominerende fortællinger der er problematiske for enten individ eller organisati-

on. Denne løsningsorienterede del af teorien involverer imidlertid de pågældende aktører, hvilket ikke er mu-

ligt uden organisationens indblanding, da det kræver dedikeret fokus at ændre narrativer. I en perspektivering 

synes det alligevel relevant i det mindste at præsentere ideen. Tankerne er primært Whites’, og består af gen-

fortolkning af de dominerende fortællinger (White, 2006: 40). Ud fra nyfortolkningen får individet eller grup-

pen mulighed for at definere sig selv på ny, fordi identiteten ikke længere bygger på problemhistorien (Holm-

gren, 2005: 13). Der er imidlertid mange institutioner i samfundet der forhindrer disse alternative fortællinger, 

fordi institutionerne understøtter den generelle kulturelle fortælling, der er angivende for, hvordan mennesker 

burde agere (White, 2006: 32-33). Genfortolkning kan foretages via et antal mindre fortællinger, der hidtil har 

betragtet og fortolket i lyset af den dominerende fortælling. Med nyt lys på den dominerende fortælling er det 

nemmere at tillægge de mindre narrativer en ny betydning. 

Dimittend 1 tilkendegav, at hun mangler anerkendelse fra CBS’ side. Denne udmelding er interessant, set i lyset 

af Axel Honneths teori om betydningen af anerkendelse for individets udvikling, og for det ganske samfunds 

virke. Det har ikke været muligt at integrere teorien som del af analyseapparatet, da dette havde været for 

omfangsrigt. Imidlertid er det relevant at belyse, hvorfor Honneths tanker om udvikling er centrale for pro-
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blemstillingen, ikke mindst med tanke på at dimittend 1 italesatte, at hun manglede anerkendelse. Ifølge Hon-

neth (2006: 62) er anerkendelse et ”uomgængeligt menneskeligt behov”, og menneskets integritet er uomtvi-

steligt forbundet med den anerkendelse det modtager (Honneth, 2006: 175). Oplever individet, at det ikke 

modtager anerkendelse, rammer dette selvtilliden og dermed ydeevnen (Honneth, 2006: 8). Således skriver 

Honneth at ”et samfunds succes afhænger af dets evne til at organisere anerkendelsesrelationerne (…)” (Hon-

neth, 2006: 11). Denne pointe kan nemt overføres til organisationen: Hvis aktørerne oplever, at de ikke aner-

kendes, har det en direkte effekt på organisationens succes. Oplevelsen af ringeagt er således afgørende at 

være opmærksom på. Hvorledes der rettes op på oplevelsen afhænger af, hvad den specifikke mangel på aner-

kendelse bunder i. Undersøgelsen i denne afhandling peger på, at det skyldes, at studerende oplever at blive 

overset af CBS når de dimitterer. 

Metodisk perspektiv 

”Forskellige interviewere kan få forskellige udsagn frem om samme emne, alt efter deres sensitivitet over for 

og viden om interviewemnet” (Kvale & Brinkmann, 2009, 46). Min sensitivitet over for emnet har ganske givet 

haft indflydelse på både tilblivelsen af problemstillingen og designet af undersøgelsen. Sandsynligheden for, at 

en interesse for emnet havde manifesteret sig, hvis jeg ikke selv havde oplevet en differentiering, forekommer 

lille. Hvis jeg derimod var gået til emnet, for fx at undersøge, hvorfor ikke alle kandidater inviteres til ceremoni-

en, ville udfaldet ganske givet have været anderledes. Dels fordi respondenterne givetvis havde været nogen 

andre, som ikke tidligere havde oplevet en differentiering. Dels fordi en eventuel differentiering sandsynligvis 

var blevet tilskrevet et andet grundlag en anerkendelse. 

Videre forskning 

Studielederen fortalte om grundfortællingen på cand.merc.(kom.), som handler om, hvilke kompetencer kan-

didaterne udvikler på studiet, og at de spiller en afgørende strategisk rolle for organisationerne i erhvervslivet. 

Studielederen mente, at hvorvidt kandidaterne rent faktisk lever studiets fortælling, kommer an på hvilken 

bacheloruddannelse de har. Kandidater fra HA(kom.) kender allerede fortællingen, og har derfor nemmere ved 

at tage den til sig, hvorimod det ser anderledes ud for andre bachelorer. Ingen af de interviewede dimittender 

har læst HA(kom.), og det konkluderes at disse ikke lever fortællingen. Forstået på den måde, at det i hvert fald 

ikke er den fortælling de selv fremhæver, når de taler om deres studie, men derimod en fortælling om at være 

tilsidesat og negligeret. Således kunne det være interessant at undersøge kandidater fra HA(kom.), for at klar-

lægge, om de fremhæver grundfortællingen i højere grad. 
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Begge dimittender havde en oplevelse af, at de selv var en anden type end deres medstuderende. Samtidig 

fremstillede de andre studerende som en særlig type, som var mere ”rigtig”, og passede bedre ind på CBS, end 

de selv gjorde. Også testinterviewet viste denne tendens, hvorfor det kan konkluderes, at der hos studerende 

på forskellige studieretninger, både på bachelor- og kandidatniveau på CBS, hersker en oplevelse af at blive 

negligeret. Dette er interessant, for hvis mange studerende har det på denne måde – hvem er så de ”rigtige” 

typer, hvem føler at de passer ind på CBS? Begge dimittender betragtede de økonomiske uddannelser som 

normen på CBS. Det er interessant at undersøge, hvilken oplevelse af fællesskab de studerende på disse ud-

dannelser har. Har de oplevelsen af at være ”de rigtige”, eller peger de på en tredje gruppe? 

Slutteligt er et eksternt perspektiv på differentieringen interessant, eftersom ringeagtsfølelser ifølge anerken-

delsesteorien har indflydelse på de implicerede hele livet igennem, således også for dimittenderne i deres ar-

bejdsliv efter studierne. Det er imidlertid forbundet med komplikationer at vurdere, hvordan den individuelles 

identitet er påvirket, og hvad der direkte skyldes manglende anerkendelse. Et menneskes utallige erfaringer, og 

et sammensat følelsesliv betyder, at det er umuligt at dissekere denne unikke oplevelsesverden. Således kan de 

elementer af ringeagt, der har ført til den pågældende identitet, ikke uddrages. Teoretisk vil der kunne spores 

manglende selvværd hos personer med ringeagtsoplevelser. I forlængelse af afhandlingen kunne det være inte-

ressant at følge dimittenderne i livet efter CBS. Rent fagligt ville denne forskning kræve et mere både fysiolo-

gisk og psykologisk fokus, så den relevante skelnen mellem erfaringer i oplevelsesverdenen kan foretages.  
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Bilag 1 

Kommunikation mellem dimittend 1 og CBS administrator 

Screenshot foretaget d. 23/4-2014 
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Bilag 1 
 
Transskribering af interview med Helene Rosa Oxnæs Damgaard d. 24/9-2014 
 
I afhandlingen er respondenten refereret til som ”dimittend 1”. 

Inden interviewet fik respondenten forklaret formålet med interviewet. Samtidig blev de formelle omstændig-

heder omkring brugen af informationerne afklaret. Respondenten har givet sit samtykke til at optræde ved 

navns nævnelse i afhandlingen. 

Interviewer = Helene Winnecke Jensen 

Dimittend 1 = Helene Rosa Oxnæs Damgaard 

 

Interviewer: Hvornår blev du færdig med studiet? 
Dimittend 1: Det gjorde jeg d. 4. januar 2013 

Interviewer: Først så kommer der nogle generelle spørgsmål om, hvordan det var at studere cand.merc.(kom.). 
Kan du fortælle lidt om hvordan du oplevede hverdagen på studiet? 

Dimittend 1: Øhh det ligger lidt langt tilbage (griner), men ja, altså jeg synes… Den var ikke så, selvfølgelig var 
man selv herre over det, men den var ikke så struktureret, der var meget få fag, altså det var jo den gamle ty-
pe11, eller den gamle udgave, den er jo blevet lavet om siden, og så var det meget sådan opdelt, det var ikke så 
socialt fordi vi var så mange på det dér hold. Så det var meget sådan; man kom til forelæsningerne, og så gik 
man igen, og sådan var dét.  

Interviewer: Hvor mange var I? 
Dimittend 1: Jeg tror vi var 120, mener jeg. Omkring 100-120 dengang. Så det var et meget stort hold, også 
selvom jeg kendte faktisk ret mange, men det var bare, noget andet at læse kandidat end at læse BA. 

Interviewer: Hvordan oplevede du sammenholdet med dine medstuderende? Nu siger du at det ikke var så 

socialt. 

Dimittend 1: Altså, jeg oplevede ikke at der var noget for mit vedkommende, altså overhoved, ikke andet end 

dem jeg kendte i forvejen. Så havde jeg en rigtig god veninde som jeg også havde læst bachelor med, og vi hang 

meget sammen. Jeg oplevede faktisk at det var nemmere at komme i kontakt og have relationer med dem der 

kom udefra, fra andre universiteter, altså Aalborg eller Århus, eller hvor de kom fra, end dem der rent faktisk 

havde været på CBS fra starten af, fordi der var jo mange der var rykket over på den kandidat og kendte nogle i 

forvejen, og sådan har det jo sikkert også virket for mit eget vedkommende, det har måske været  nemmere for 

de andre også at hive nogle af de nye, hvis man kan sige det sådan, ind i nogle nye relationer, for det var meget 

etableret i forvejen. Jeg synes det var svært at komme ind på livet af de andre. Jeg tror måske bare at jeg var 

lidt en anden type end dem der havde valgt det dét år. Jeg følte mig sådan lidt som ”the odd man out”, på en 

måde, (griner) det gjorde jeg.  

                                                           
11

 Refererer til cand.merc.(kom.)-uddannelsen. Den er siden Helenes studietid overgået til en ny studieordning. 
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Interviewer: Det lyder som om at det var årsag til at der var nogle opdelinger mellem jer internt, er det rigtigt 

forstået? 

Dimittend 1: Det var det også, det var det også. Ja, det er rigtigt forstået. Altså, jeg ved ikke om, selvfølgelig er 

det at skære alle over med én kam, jeg ved ikke om der var nogen der havde et eller andet sammen til at starte 

med, men nogle gange passer man bare ikke ind. Jeg tror at det var dét der gjorde sig mest gældende, for mit 

vedkommende. Jeg havde i hvert fald svært ved at komme i kontakt med resten, der var nogle få stykker jeg 

snakkede med, ikke. Det gjorde det jo også sådan lidt kedeligt 

Interviewer: Hvordan påvirkede det kulturen internt? Altså, dét at der måske var nogle der følte sig lidt uden-

for. 

Dimittend 1: Jeg oplevede det som værende en meget splittet kultur. Det var meget fokuseret på, at vi kom 

hér, og vi skulle være her for at ha’ en forelæsning, og så var der ikke noget mere end dét. Der var ikke så me-

get fokus på det sociale. Der var nogle der holdt nogle fester, men det var bare sådan lidt ”off” for mit ved-

kommende. Jeg synes det var meget splittet. Det synes jeg. 

Interviewer: Har du indtryk af, hvordan dine medstuderende på cand.merc.(kom.) oplevede studiet? 

Dimittend 1: Jeg tror de har oplevet det på en anden måde. Altså, det er i hvert fald mit indtryk. Altså, jeg tror, 

at der var, eller det var min oplevelse i hvert fald, at der var nogen, eller en større gruppe, som havde et stær-

kere sammenhold end dét jeg oplevede. Jeg ved ikke om de måske kendte hinanden i forvejen, eller fra andre 

ting, eller om de bare, det ved jeg ikke, var bedre til at indgå i relationer, eller passede bedre sammen, hvis 

man kan sige det sådan, men... Hmm… Nu har jeg glemt hvad du spurgte om (griner)? 

Interviewer: Om du har indtryk af, hvordan dine medstuderende på cand.merc.(kom.) oplevede studiet? 

Dimittend 1: Nårh ja, ja, altså jeg tror bare at de oplevede det på en anden måde, på en lidt federe måde. Som 

om at det passede bedre til dem, end det jeg oplevede. Det havde selvfølgelig også noget med det faglige at 

gøre, ikke, om man følte at man havde valgt rigtigt og sådan noget, det påvirker jo helt klart. Men min oplevel-

se var i hvert fald, at der var nogen der havde en federe tid end jeg havde på den kandidat. Også rent socialt. 

Interviewer: Lad os tale lidt om relationen til andre på CBS: Hvordan vil du beskrive forholdet mellem de stude-

rende og jeres undervisere? 

Dimittend 1: Hmm… Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes egentlig at det var meget ligeværdigt i undervis-

ningen. Der var nogle gode diskussioner, altså det kom selvfølgelig an på hvem det var, men generelt var det 

ligeværdigt, og der var gode diskussioner. Det var fint at stille kritiske spørgsmål også, og det kan jeg godt lide, 

at det ikke var sådan at man skulle være bange for at være kritisk, måske kun med nogle undervisere – der var 

ikke nogen der turde (griner). Men egentlig synes jeg at det var rimeligt ligeværdigt. Det var ikke sådan et læ-

rer/elev-forhold. Jeg tror godt at dem der underviser er klar over at de sidder med nogen som allerede har en 

uddannelse og er voksne kompetente mennesker som, altså, gerne vil vide mere, ikke. Det ved de som undervi-

sere noget om, så vi vil ende i diskussioner og debatter. Det har jeg hele min tid på CBS oplevet som noget rig-

tig, rigtig godt og uformelt på én eller anden måde, og det kan jeg godt lide. 
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Interviewer: Hvordan var kommunikationen mellem jer og underviserne ift. det administrative? 

Dimittend 1: Øhhm, der tror jeg lidt at man var på samme side, altså, det var undervisere og studerende sådan 

versus administration. Der var nogle kritiske holdninger som der ikke blev lagt skjul på fra undervisernes side, 

og fra vores også, altså de studerendes, fordi at administrationen kunne man godt opleve lidt som en hårdknu-

de. Ofte. Og det var mit indtryk at det gjorde underviserne også, altså det var ikke så forskelligt fra undervisere 

til studerende hvordan man oplevede den administration. 

Interviewer: Kan du sætte nogle flere ord på det? Hvad var det med administrationen som gik i hårdknude? 

Kan du huske nogle konkrete eksempler fx? 

Dimittend 1: Ork ja (griner)! Nogle gange havde jeg følelsen af, at det var nemmere, hvis jeg lige gik op og ord-

nede nogle ting deroppe - for det kunne de tydeligvis ikke finde ud af. Jeg har været meget forundret over hvor 

dårlig en administration CBS har haft, og det har været både på bachelor og kandidat. Jeg forestiller mig at det 

må være ekstremt bureaukratisk siden at ting kan tage så lang tid, og siden det kan være så svært at gi’ et kon-

kret svar på, hvornår får vi denne hér afleveringsfrist at vide, eller hvornår har I vores eksamensdatoer klar, 

eller hvor finder jeg de her formalia, eller jada-jada, altså nogle helt basic spørgsmål, som det efter min mening 

burde være nemme for en studieadministration at give et hurtigt svar på. Jeg er klar over at der er rigtig mange 

studerende tilknyttet, men de sidder jo ligesom i sekretariater, med personer som er ansvarlige for de enkelte 

uddannelser, og de burde sguda vide det, altså. Jeg var på fornavn med dem tit ”Hej Jill, nu er det mig igen, og 

jeg har lige et spørgsmål”. Og det kan også godt være at jeg havde mange spørgsmål, det har jeg sikkert haft, 

men tog det også meget på min kappe at være, sådan, dén der har styr på det, fordi det vil jeg gerne selv have, 

og så kan man ligeså godt videregive informationen til de andre, for det var jo meget rart at vide, altså. 

Interviewer: Så du fik faktisk nærmest en administrativ rolle på dit studie? 

Dimittend 1: Ja. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Det har jeg hele tiden haft, det er bare nemmere, altså, fordi det 

dér med ikke at gå at vide, jamen, hvornår får vi det hér at vide, hvornår får vi at vide i hvilket tidsrum vi skal til 

eksamen eller fra hvilke datoer eksamen ligger, eller hvor finder jeg det hér henne, jamen altså, så er jeg nødt 

til at tage tingene i egen hånd (griner) lissom og gå op og banke på eller sende en mail eller ringe til dem og så 

få svar på det i stedet for at vente på at der bliver meldt noget ud, for så har jeg oplevet at så har det været i 

sidste sekund og 11. time altid, vi er jo også mennesker der har et liv der skal planlægges og noget tid der skal 

planlægges med studiejob og familie og kærester og så videre, og så, ja, så påtog jeg mig den rolle fordi jeg ville 

gerne selv vide det, så kunne jeg ligeså godt sige det videre til dem der også havde brug for at vide de samme 

ting. 

Interviewer: Nu nævner du selv muligheden for at det kan være fordi at der er bare mange studerende at hol-

de styr på på CBS, så det er måske naturligt at der går lidt hårdknude i administrationen. Kan du se nogle andre 

årsager til at det var et problem – hvorfor skulle du pludselig have en administrativ rolle?  

Dimittend 1: Det synes jeg jo egentlig heller ikke er OK, i virkeligheden, altså. Og jeg tror også der er mange 

ting der er blevet syltet, hvis man ikke har været en person der ligesom siger ”jeg vil gerne vide det, jeg vil vide 

det nu, eller så snart du har et svar”. Jeg tænker, at der er rigtig meget bureaukrati i sådan en studieadministra-

tion. Det er også dét jeg hører fra venner og familie som læser på andre videregående uddannelser, at det er 

helt grotesk nogle gange, hvor meget der ikke er styr på det. Så jeg tænker, at der er noget bureaukrati og fordi 
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de måske skal dokumentere rigtig meget. Så går det lidt op i hat og briller at man skal det hele tiden, og så er 

det dét der tager tiden. Måske er det også fordi det er nogle mennesker der ikke er kompetente, altså, det er 

ikke til at sige. Men jeg forestiller mig hovedsageligt, at det noget med dokumentation og bureaukrati at gøre, 

og fordi der er så meget med, at så skal man også have tilskud fra staten og bla-bla-bla, ikke. 

Interviewer: Men der er måske en risiko for at I føler jer tilsidesat på den konto i hvert fald, hvis I ligefrem bli-
ver syltet, siger du selv? 
Dimittend 1: Jo, men det gør man da også. Fordi det kan jeg huske, det kommer jeg lige i tanke om nu, det har 
vi tit diskuteret. For det første er det sjovt, at de er så ekstremt dårlige til administration når de bl.a. underviser 
i det og udbyder uddannelser i det, så skulle man tænke at de var eksperterne, ikke, det er så én ting. Men det 
er meget det dér med, at det jo er de studerende de rent faktisk lever af, det er dét der er deres kerne, hvorfor 
man så ikke har virket så vigtig i virkeligheden, og nogle gange bliver talt ned til, det har jeg bare undret mig 
over. Altså, hvad er det SÅ I vil, hvis det ikke er os I vil ha’ fokus på, og os I ligesom vil yde en service, det er os 
der tjener penge hjem til jer, når vi bliver færdige, i sidste ende. Det har vi da diskuteret nogle gange. 

Interviewer: Nu nævner du at blive talt ned til, er det noget du selv har oplevet? 
Dimittend 1: Ja, det er det, men det har mest været på bachelordelen, men jo. Selvfølgelig skal man yde en 
service, og være serviceminded, når man sidder dér, men man skal også tænke på, at det også bare er menne-
sker. De har måske supertravlt, går jeg ud fra, siden det kan tage så lang tid. De har måske stress, men der har 
jeg bare altid haft det sådan – det vil jeg bare ikke finde mig i. Altså, man kan godt tale pænt selvom man er 
stresset. Selvfølgelig skal man ha’ de der ting in mente, men stadig. Det er jo ikke min skyld hvis tingene går op i 
en hårknude for dem. 

Interviewer: Kan du huske nogle konkrete eksempler hvor du har…? 
Dimittend 1: Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Det har måske været tonen i en mail, eller et eller andet, fx ”Det kan 
vi jo ikke vide” – ”nå, kan I jo ikke det”, altså, hvor skulle jeg så vide det fra, hvis I ikke ved det, hvordan skulle 
jeg så få det at vide. Jeg kan ikke huske noget konkret, nej. 

Interviewer: Men kan du huske den følelse forbundet med at blive talt ned til? 
Dimittend 1: Ja, det har da været smadder irriterende. Det kan da bare ikke være rigtigt. ”Det er da et reelt 
spørgsmål jeg stiller hér, det skal jeg ha’ svar på, I skal ikke tale sådan ned”. Det var da frustrerende, altså. Dét 
kan man da ikke tillade sig, altså, det er da totalt langt ude (griner). 

Interviewer: Hvad med relationen mellem cand.merc.(kom.) og de andre kandidatuddannelser? 
Dimittend 1: Altså, for mit vedkommende var der ikke nogen. Men jeg kom jo fra en anden del af CBS, og dét 
kan måske godt have noget med det at gøre, at det ikke var den direkte overbygning på min bacheloruddannel-
se, ikke. Men det oplevede jeg ikke - var der noget - det kan jeg ikke rigtig huske om der var nogle kombi-fester. 
Det tror jeg ikke. Nej, overhoved faktisk. Det er i hvert fald gået min næse forbi hvis der har været nogle arran-
gementer eller tiltag eller noget som helst. 

Interviewer: Kendte du nogen fra nogle andre studieretninger? 
Dimittend 1: Ja, det gjorde jeg, det gjorde jeg. 

Interviewer: Men ikke nogen hvor I lavede noget get-together? 
Dimittend 1: Nej, altså så har det været rent privat. Det har ikke været i forbindelse med at jeg læste den kan-
didat. Så har det været fordi jeg har læst bachelor med dem, så har de valgt den direkte overbygning, så har jeg 
valgt en anden. Der har ikke været noget samarbejde så vidt jeg ved. 
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Interviewer: Kan du huske nogen situationer hvor forholdet til de andre studier blev italesat? 
Dimittend 1: Altså, tænker du på de andre kandidatuddannelser? 

Interviewer: Ja, for jeg tænker at de er meget opdelt. Nu siger du at I ikke kom hinanden så meget ved, så der 
er jo fx cand.merc.(kom.) og så er der de klassiske cand.merc.(kom.) og så er der cand.merc.(dat.) og hvad har 
vi, ikke. Så det er jo nogle små sub-kulturer på CBS. 
Dimittend 1: Det er det helt klart. Dét kan man sagtens sige at det er. Jeg tror man er meget tunnel-synet på 
sin egen kandidatuddannelse. Jeg tror ikke at man går og filosoferer så meget over, at der findes nogle andre 
ting, med mindre at man overvejer at skifte til noget andet, altså, det tror jeg ikke. Jeg tror – så lever man lige-
som i dén verden. Det er den verden der eksisterer for én. Og man er selvfølgelig klar over at der eksisterer alle 
mulige andre, men det er ligesom sådan noget tåge, for det er jo ikke vigtigt. Fokus er jo på det man selv laver.  

Interviewer: Så man udvikler lidt tunnel-syn for sin egen uddannelse? 
Dimittend 1: Det gør man, det gør man. For det er jo den virkelighed man selv er i. Og når der ikke, i hvert fald 
mig bekendt, kommer noget ind, sådan, noget input fra nogen andre, så bliver det bare sådan utydelige eksi-
stenser.  

Interviewer: Så man bekymrer sig ikke så meget om de andre uddannelser? 
Dimittend 1: Narj, altså ikke med mindre man bliver snydt (griner). Nu tænker jeg på med hensyn på til dimissi-
on og så videre. Der var der jo, det ved jeg ikke, 3 år tilbage, men der blev jo annonceret på Facebook fra Co-
penhagen Business School, jeg kan faktisk ikke huske om det var deres officielle side, det tror jeg, ehhm, men 
med at der var noget dimissions-fest, og så spurgte jeg ind til, om hvornår det var, og om det gjaldt for alle, og 
det gjorde det så ikke, jeg kan ikke huske om det kun var for de ”klassiske cand.merc.’ere”, det mener jeg at det 
var, og det synes jeg var rigtigt dårligt. Fordi det var som om, at så skildrer man jo mellem hvor vigtigt det er, 
eller det føler man i hvert fald som studerende, når man læser på en uddannelse der ikke får lov til at få denne 
her dimission, som jo, er lidt en del af det at blive færdig, ikke, det er jo lidt sådan en flad fornemmelse at man 
ikke får lov, og at man ikke bliver anerkendt. Der mangler noget anerkendelse, tror jeg, fra studie – eller ja, fra 
institutionens side. Og det tror jeg er den eneste gang at jeg har tænkt over, at der også var nogle andre, fordi 
de fik lov til noget som vi ikke gjorde. Det synes jeg stadig er totalt for dårligt, altså, det synes jeg er rigtig ringe. 
Så kunne man måske lave noget én gang om året, eller hvert halve år, for alle dem der var blevet færdige, i 
stedet for at lave sådan en forskelliggørelse af det.  

Interviewer: Nu kommer du selv ind på lige præcis den konkrete episode. Jeg har lavet en udskrift med den 
kommunikation der var på den tråd. Og jeg tænkte at jeg lige ville vise dig den, om ikke andet for bare at se 
hvad det var.  
Dimittend 1: Det er tilbage fra 2011. (Helene læser kommunikationen igennem) 

Interviewer: Bare tag dig god tid! 
Dimittend 1: Ja. Ja, det er for de dér ”klassiske”… Ja, det var som jeg huskede, det er meget sjovt. Jeg synes 
nemlig at ideen var ret god, og det var fedt at der ville være sådan en begivenhed at man ville få én eller anden 
officiel ”tak og tillykke” og sådan noget fra studiets side, og jeg mener også at rektor ville holde tale og så vide-
re. Men jeg synes bare at det var typisk CBS. Det er sådan lidt, jeg synes det var lidt noget snobberi, kan jeg 
huske, såeh. 

Interviewer: Men nu skriver du selv netop at det er typisk CBS, at de kun holder den type events for udvalgte 
studerende.  
Dimittend 1: Men det bunder faktisk helt tilbage fra jeg læste bachelor, at det var meget sådan, fokus var me-
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get på de økonomiske uddannelser. Som om at det ligesom var dét at CBS vil profilere sig på, og dét kan også 
sagtens være, det ved jeg jo ikke, øhm, men det synes jeg bare, og det synes jeg stadigvæk, var plat! Og mær-
keligt, at man ikke vil sige, ”jamen vi har faktisk som uddannelsesinstitution en hel række forskellige uddannel-
ser, så det bliver sådan et bredt sted, for selvfølgelig har vi fokus på handel, for Handelshøjskolen, ikke, men 
der er plads til rigtig mange forskellige mennesker, med mange forskellige kompetencer og interesser”, og dét 
blev sådan ligesom igen ødelagt ved at de siger ”ahmen, vi holder kun dimission for ”klassisk” cand.merc.”. 
Okay, men hvorfor er de vigtigere end de andre – dét er jeg totalt uforstående overfor. Det kan jeg slet ikke 
forstå. Og det synes jeg, altså, vi kan da stadig snakke om det, hende jeg skrev speciale med, for vi synes da at 
det var en flad fornemmelse. Det havde været fedt hvis der havde været ét eller andet, og det havde været 
ligemeget om det var et halvt år efter, men bare, det er da, jeg tror det er én eller anden form for anerkendelse 
af at, sådan ”tillykke, du er færdig, det er vi glade for herfra også”. I stedet for sådan noget ”Ja, men vi holder 
kun dimission for cand.merc., fordi resten kan sgu være lige meget”, altså, det er lidt dén følelse man står tilba-
ge med, ”nå, okay, nu har man taget den hér kæmpelange uddannelse, og det synes I er lige meget, eller hvad, 
hvorfor udbyder I den så?”. 

Interviewer: Så du følte faktisk at de synes det var lige meget med de andre? 
Dimittend 1: Jeg synes det blev sådan lidt, ja, altså, det blev sådan lidt underkendt. Sådan lidt, ”nårhja, over i 
hjørnet med jer, det er lige meget”. 

Interviewer: Og det er trods alt stadigvæk noget I kan…. 
Dimittend 1: Det snakker vi stadig om! Og det er snart 2 år siden, men det fyldte åbenbart meget, fordi man 
blev på én eller anden måde tilsidesat, og negligeret, altså, ikke groft, men en smule, fordi, jamen så var det jo 
ikke så vigtigt for jer. Og man føler jo at, det er jeg sikker på at de fleste gør når man læser en kandidat, at det 
er en stor ting og man føler at det er vigtigt, selvfølgelig, ikke, ellers ville man jo ikke læse den, og så siger dem 
der udbyder den at, ”det var ikke så vigtigt, så jer gider vi ikke at bruge energi på at holde noget for”. Det er 
bare sådan, det er synes jeg er sådan lidt, hvorfor gør man det ikke for alle kandidatuddannelserne så. Så gør 
det til en årlig ting, for alle.  

Interviewer: Kan du huske hvad der skete efter at du havde skrevet på tråden? Kan du huske hvad du tænkte 
eller følte omkring det? 
Dimittend 1: Ja, altså, jeg kan huske at jeg var irriteret over det. Jeg ville sguda også ha’ en dimission, jeg ville 
da også ha’ lov til at sidde og høre tale fra rektor og føle, at nu var jeg godt nok færdig. Men det er da 100%, jeg 
er da sikker på at jeg har brokket mig vidt og bredt over det, til både familien og medstuderende og veninder 
og så videre, altså jeg synes det var for dårligt, og det synes jeg stadig at det er. Jeg synes stadig at det er un-
derligt at man vælger at sige, ”Ok, vi gør det kun for én kandidatuddannelse, eller én retning”, og ikke for alle. 
Jeg er godt klar over at der er noget logistisk i det, men altså, dét kan man godt planlægge sig ud af. Så ja, jeg 
kan i hvert fald huske at jeg var irriteret over det, for jeg det var noget fis. 

Interviewer: Det kan man også læse ud af din kommentar. 
Dimittend 1: Jeg husker det som om jeg havde skrevet noget der var grovere (griner). Men der havde jeg jo nok 
besindet mig (griner). For jeg vidste nemlig slet ikke at CBS holdt sådan noget, så jeg blev rigtig glad da jeg fandt 
ud af at det gjorde de. Og så er det jo en skuffelse at finde ud af at ”Du er ikke inviteret, du er ikke en del af det 
hér fællesskab”, det har jo også noget med dét at gøre, jo. Man bliver da ekskluderet på én eller anden måde.  

Interviewer: Men det er alligevel også nogle stærke følelser der ligger forbundet med at man ikke er inviteret, 
at man ikke bliver en del af det fællesskab. 
Dimittend 1: Det er det, fordi ligeså meget som man går i sin egen lille verden på den bestemte kandidat, og 
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det andet er tåge, så er man jo stadig del af en stor CBS-verden, og så bliver man så ekskluderet fra at være del 
af den, jamen, så bliver man bare meget fremmedgjort på én eller anden måde, ikke. Og hvis man i forvejen, og 
det gjorde jeg, følte mig en lille smule fremmed på det studie, så blev man skubbet endnu længere ud. Så det 
fyldte faktisk enormt meget, nu jeg tænker over det, det er egentlig lidt sjovt at sidde og reflektere over hér, så 
mange år senere, men det gjorde det, og det gør det, altså, vi kan stadig synes at det er mærkeligt, jo. Så det 
har jo været ret vigtigt, og sådan må der jo også være andre der har det på den måde, forestiller jeg mig. 

Interviewer: Kan du huske da du fik at vide, at det kun var for de klassiske cand.merc.’ere, kan du huske om du 
tænkte noget i forhold til at du var cand.merc.(kom.)’er? For du siger selv at du følte at du var ekskluderet fra 
fællesskabet, men det var der jo mange der var. Så havde det noget med din uddannelse at gøre, eller var det 
kun noget logistisk, som du siger? 
Dimittend 1: Altså, der har jo helt klart været noget logistisk i det, det er jeg slet ikke i tvivl om, for det er jo 
også mange mennesker, men når man læser Facebook-tråden og der står at det ikke er for kombi-
uddannelserne, nu skal jeg lige se hér (kigger på udskriftet), ja altså ”ikke cand.merc.-kombi”, ikke, alle de hér 
kombi-uddannelser, så er det som om at det bliver sådan lidt negligeret.  

Interviewer: Hvordan blev I fejret så, på cand.merc.(kom.)? 
Dimittend 1: Jamen, det blev vi ikke! Der var ikke noget. Det sørger man selv for. Og det er meget barsk, altså, 
der er ikke noget. Altså, vi får jo tilsendt et bevis noget tid efter, ikke, når de på et tidspunkt er produceret på 
CBS’ smukke elfenbens-enhjørning-papir, ikke, og jeg kan huske at jeg havde fået det hér anbefalede brev, og 
jeg tænkte ”næh, der er nogen der har sendt mig en pakke, hvor spændende”, og så var det ”bare” mit eksa-
mensbevis, for sådan, ”nårhja okay”, ikke. Det er sådan lidt anti-klimaks på én eller anden måde at blive færdig. 
Fordi der ikke følger noget, altså, man tænker tilbage til den gang man blev student, og der var noget, du sku 
ha’ hue på, og der var en dimission, altså hvis der havde været dét havde det måske været mindre anti-klimaks 
på én eller anden måde, men det er bare sådan lidt ”nu er jeg færdig, nå, velkommen til dagpenge-land hvis du 
ikke har et job”, ikke. Det er sådan lidt barsk på en måde. Meget mærkeligt blandede følelser omkring det. Man 
bliver jo også glad. Men altså, det blev ikke fejret, det skulle man selv gøre.  

Interviewer: Kan du huske hvordan du fejrede det? 
Dimittend 1: Jamen, altså der er jo nogen der på én eller anden måde finder en skjult kilde til energi og får 
planlagt en fest, og det fik jeg aldrig gjort, fordi det havde jeg ikke energi til, altså. Fokus var ligesom på det hér 
forsvar, og så var der noget middag om aftenen som mine forældre holdt, for mig og min familie og sådan, det 
var ligesom dét, ikke, og så står man dér og er blevet kandidat d. 4. januar kl. 9 om morgenen. Altså, det var 
bare lidt begrænset hvor meget overskud man også havde lige dér. Jeg kan godt være lidt ærgerlig over det 
bagefter, faktisk, for man ville da også gerne ha’ holdt en fest, men det havde jeg simpelthen ikke overskud til 
på det tidspunkt. Og havde fået lidt nok af at kigge på min specialemakkers ansigt, så altså, man sidder op og 
ned, og har lige brugt 1 år, ikke, så man sidder op og ned ad hinanden i et år, og så, og det havde jo været op-
lagt at holde en fest sammen med hende, og det blev det aldrig til. Så der var nogen af mine veninder der kom 
op, og så at jeg blev færdig, og gav mig blomster og sådan noget, men det var ligesom dét. Det kan jeg godt 
være lidt ærgerlig over, for jeg ville da gerne ha’ fejret mig selv, at nu havde jeg klaret den hér uddannelse og 
var blevet færdig. Men det er lidt for sent nu (griner), nu er der næsten gået 2 år. Så der er ingen fejring, med 
mindre man selv er mega-overenergisk eller har nogen der gider at planlægge noget for én, altså. Det er sådan 
dét. 

Interviewer: Men som jeg kan forstå på dig, så kunne det måske også have været rart hvis der var nogen der 
havde taget teten og havde sagt ”nu bliver du fejret af os!”, eller noget i den stil. 
Dimittend 1: Det havde det også. Altså, mine forældre holdt middag, og det var meget fint og lækkert, og jeg 
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fik da også gaver, og fine gaver, og min mor havde lavet… Jeg synes det var… Jeg ville gerne ha’ haft sådan en 
hat, ligesom i USA med snor og det hele, så sådan én havde hun lavet ud af karton, og der var et smykke i, det 
var meget fint det hele, ikke. Men altså, jo, det ville da ha’ været rart hvis der var nogen der havde planlagt 
fest, men det tror jeg også, jeg tror det lidt har noget med tidspunktet at gøre, fordi det var lige efter nytår, og 
lige oveni jul og nytår, og sådan noget, altså, der er simpelthen så mange andre ting man hele tiden skal.  

Interviewer: Nu tænkte jeg på, at fra CBS havde det netop været oplagt hvis de havde taget det ansvar, ikke? 
Dimittend 1: Jo, det havde været rart hvis de, hvis man går ud fra at det sku være på normeret tid, og så sagde 
”hver slutningen af juni, der er I alle sammen færdige, så holder vi en årlig dimission for alle dem der er blevet 
færdige i løbet af det sidste år”. Og så kunne man deltage dér.  

Interviewer: Nu ved jeg ikke om du ved det, men det er jo faktisk ideen i den graduation ceremoni der er nu. At 
de netop samler op på, jeg tror det er det sidste, hvis det ikke er år, så halve år, alle dem der er dimitteret i den 
periode. 
Dimittend 1: Det synes jeg bare godt at man kunne, ja hvis man så ikke kunne gøre det for alle der er blevet 
færdige på CBS, det er måske også en kende voldsomt, men så kunne man sige ”okay, men så har vi de klassi-
ske i én gruppe, så har vi kombi-kandidater i en anden gruppe og så de andre i en tredje gruppe”, så man lige-
som kunne snævre det lidt ind og så kunne man lade være med at holde det den samme dag. Om det var en 
onsdag eller hvad, det tror jeg at folk ville være en lille smule ligeglade med. Men det er mere den dér tanke 
med at der bliver holdt noget, der er noget officielt, det tror jeg er rigtig vigtigt, man får en form for officiel 
anerkendelse, sådan. Jeg ved ikke hvorfor egentlig at det betyder så meget… Og der er sikkert også nogen der 
er skide ligeglade. 

Interviewer: Har det også noget at gøre med at det er en form for afslutning? 
Dimittend 1: Det tror jeg. Det tror jeg at det har, fordi, som jeg sagde før, det var sådan rimelig anti-klimaks at 
komme ud og vide, sådan ”nå, okay, efter det her forsvar, vi har ikke fået vores karakter endnu, men, altså, jeg 
er færdig”, fordi vi vidste jo godt at vi ville bestå og få en fin karakter og sådan, ikke. Men det var bare sådan 
lidt, okay, det var sørme mærkeligt, og det var ligesom dét, og der var ikke ligesom noget der satte et ordentligt 
punktum for det. Og det havde sådan et dimissions-arrangement jo gjort. På én eller anden måde. Også selvom 
det havde været et halvt år senere. Det havde været lige meget. 

Interviewer: Jeg får lyst til at fortælle dig, at for cand.merc.(kom.) vil de begynde at holde en dimissions-
reception, om ikke andet, en reception hvert halve år, tror jeg at det bliver. Hvad tænker du om den ide? 
Dimittend 1: Det synes jeg da er en rigtig god idé! Jeg er bare ærgerlig over at det ikke er i min tid (griner), men 
eh, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé.  Jeg synes det mangler lidt. Nu ved jeg ikke hvordan det forholder 
sig på andre kandidatuddannelser også på CBS, og de andre kombi-uddannelser har jo heller ikke i hver fald 
været velkomne til det dér, jeg ved ikke om de holder noget selv, men jeg synes det er en rigtig god idé. Jeg tror 
bare det er en meget god måde at sige, ”det var så dét” på, så bliver det markeret på én eller anden måde. 
Udover bare et specialeforsvar, ikke. Det synes jeg er en god idé. 

Interviewer: Vi er snart færdige. Jeg ved at du sidder i bestyrelsen for Cand.merc.(kom.) Alumni foreningen. 
Hvad fik dig til at engagere dig i det? 
Dimittend 1: Det er et godt spørgsmål, øhm. Jeg havde egentlig bare lyst til at engagere mig i et eller andet og 
synes, jeg tænkte at det var en meget god måde at netværke med nogle mennesker der godt nok har den 
samme baggrund som mig, men laver 117 forskellige ting, fordi vores uddannelse jo er enormt bred, den er 
meget bred, og det kan jeg godt li’, at der er en forening for dét, for så holder man ligesom sammen og siger 
”jamen, vi har den hér baggrund, det er spændende for os at kende hinanden fordi vi laver nogle forskellige 
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ting”, og så fordi jeg tror bare lidt det er det dér med ikke at kunne lade være (griner). Jeg kan godt lide at være 
med til at styre tingene, og nu havde jeg ikke været så engageret i sådan nogle ting imens jeg læste kandidat 
fordi at jeg havde ligesom valgt at jeg ville have fokus på kun at læse, ikke, så jeg var ikke engageret i alt muligt 
ved siden af. Så ja, det var egentlig dét. Og så tænkte jeg at det var en meget god ting at have på mit CV også, 
øhh, lave noget frivilligt arbejde, som jo faktisk var meget sjovt. 

Interviewer: Nu nævner du selv sammenholdet indenfor cand.merc.(kom.). Er der en særlig grund til at vi skal 
holde sammen? 
Dimittend 1: Jeg tror at, ja, det synes jeg at der er, men jeg tror at vi kan få rigtig meget ud af at holde sammen, 
fordi netop at vi har så forskellige jobs i dag, og hvis man ikke har et job, så er det jo rigtig nemt at gå ud og 
netværke, og man har et eller andet fælles udgangspunkt, sådan ”vi har alle sammen læst denne hér uddannel-
se”, og det giver en eller anden fællesskabsfølelse, tænker jeg. Men altså, formålet med Cand.merc.(kom.) 
Alumni er jo netværk, og det tror jeg også på at man kan få noget ud af ved at holde sammen 
cand.merc.(kom.)’ere, fordi at du kan jo lave alt med den uddannelse, rigtig meget i hvert fald. 

Interviewer: Det er lidt sjovt, fordi det virker næsten som om du har en større fællesskabsfølelse med 
cand.merc.(kom.)’erne efter din uddannelse end du havde under. 
Dimittend 1: Det har jeg også. Jeg ved ikke hvad det er, men jeg føler lidt at jeg bedre selv har kunnet vælge at 
være en del af det, fordi det har jo, selvfølgelig var det et frivilligt valg at læse den uddannelse, men jeg har selv 
valgt at jeg gerne vil arbejde sammen med de hér mennesker om denne her, i denne her bestyrelse, øhm, ef-
terfølgende er det sådan noget hvor jeg kunne sige ”ja eller nej” til, jeg ”skulle” ikke, i gåseøjne, gøre det. Men 
ja, det er egentlig meget sjovt, det har jeg også, jeg ved ikke om jeg føler mig lidt mere lige på én eller anden 
måde, og hvorfor jeg så ikke har gjort det imens jeg læste, det skal jeg ikke kunne sige, jeg ved bare at de men-
nesker jeg læste sammen med var meget forskellige fra mig, og det oplever jeg måske ikke i ligeså høj grad, i 
hvert fald ikke i den bestyrelse, og heller ikke når folk kommer til arrangementerne, det er sådan lidt mere 
uformelt på én eller anden måde, hvilket er lidt sjovt. 

Interviewer: I har selvfølgelig også et andet formål nu, med at mødes, fordi, på studiet er det jo netop at man 
mødes om forelæsningerne og man har fokus på forelæsningerne, og hvad der sker nu og her. Hvorimod på 
foreningssiden er det lidt mere, både for det sociale, men ligeså meget for at mødes med nogle ligesindede.  
Dimittend 1: Det er det, og for at høre nogle foredrag som folk med vores faglige baggrund synes er interessan-
te, og møde nogle nye mennesker, men hvor man har i hvert fald, man ved at man har et fælles udgangspunkt, 
så man har i hvert fald altid noget at tale om. Så ja, det er lidt sjovt.  

Interviewer: Det er interessant, at det lige pludselig er uden for CBS at der er mere fællesskab omkring det. 
Tror du at dét har noget at sige? 
Dimittend 1: Øh, at CBS ikke er rammerne? Det ved jeg faktisk ikke, fordi det er jo ligesom dét der har dannet 
grundlaget for det, kan man sige, så selvom det ikke er CBS der er rammerne, så er CBS jo stadig en del af det, 
for hvis man ikke havde været dér, ville man jo ikke være med. 

Interviewer: Kommer det til udtryk på nogen måde, dét at CBS har været grobund for det? 
Dimittend 1: Det gør det, ja, det gør det i og med at der stadig er, altså vi arbejder jo sammen med CBS. Og 
nogle af de fagkoordinatorer der er for cand.merc.(kom.) er også en del af Cand.merc.(kom.) Alumni, i hvert 
fald samarbejdspartnere, ikke, så der er stadig, CBS er stadig en del af det, bare ikke centrum, måske, mere, 
men måske sådan en lille bold ude i siden, hvis man kan sige det på den måde.  
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Bilag 3 

 

Transskribering af interview med Sandra Højby Jensen d. 4/10-2014 

I afhandlingen er respondenten refereret til som ”dimittend 2”. 

Inden interviewet fik respondenten forklaret formålet med interviewet. Samtidig blev de formelle omstændig-

heder omkring brugen af informationerne afklaret. Respondenten har givet sit samtykke til at optræde ved 

navns nævnelse i afhandlingen. 

Interviewer= Helene Winnecke Jensen 

Dimittend 2= Sandra Højby Jensen 

 

Interviewer: Først kommer der nogle generelle spørgsmål om, hvordan det var at studere cand.merc.(kom.). 

Kan du fortælle lidt om hvordan du oplevede hverdagen på studiet? 

Dimittend 2: Altså, vi havde ikke så mange timer, så jeg synes, jeg tror egentlig at det er meget anderledes end 

andre studier, nu ved jeg ikke sådan ift. CBS, men det dér med at man kun har 2 timer, og så er det ellers hjem 

igen, så der er ikke så meget fællesskab, synes jeg, på studiet. Måske dels fordi vi kun havde de dér 2 timer om 

dagen, men også fordi vi havde så stort et hold. Det tror jeg også gjorde rigtig meget. Jeg ved ikke hvad jeg 

ellers skal sige om hverdagen… 

Interviewer: Hvilken oplevelse havde du af at komme på CBS, både som uddannelsesinstitution men også som 

organisation?  

Dimittend 2: Altså, jeg synes det er en meget professionel uddannelsesinstitution, sådan overordnet set. Men 

det halter også nogle steder (griner), altså med at få tingene til at køre, synes jeg. Men det ved jeg ikke hvor 

meget det har med dét at gøre... Tænker du på ift. de andre studier, eller hvad? 

Interviewer: Nej, ikke nødvendigvis. Bare sådan hvordan du oplevede at skulle tage i skole, og være studerende 

på CBS, om det var, du ved, det er jo som et arbejde imens du studere. Så hvordan havde du det med dét? 

Dimittend 2: Jamen, det havde jeg det fint nok med. Det er i hvert fald en identitet som jeg havde det fint med 

at ta’ på mig, og sige til andre at ”jeg går på CBS”, det var der noget prestige over, måske, på én eller anden 

måde, følte jeg. Men man kunne til gengæld måske også godt føle sig sådan lidt udenfor, hvis man kan sige det 

sådan, ift. de andre uddannelser på CBS. Altså fordi der er mange af dem som er sådan meget hypede økonomi 

og finansiering, du ved, sådan nogle jakkesæt-typer. Og det følte jeg måske ikke rigtig at jeg var. Altså, nu er jeg 

så ikke en jakkesæt-type, men den kategori, ikke. Altså, det er sådan meget fin på den, og sådan noget. Og så-

dan har jeg da også indtryk af at andre ser CBS udefra, og sådan er det nok også på nogle af linjerne på CBS. 

Men sådan syntes jeg i hvert fald ikke selv at jeg var. 

Interviewer: Nu siger du særligt ift. økonomiuddannelserne, kan du prøve at sætte nogle flere ord på det? 

Dimittend 2: Altså, hvad det er for nogle uddannelser? 

Interviewer: Ja, eller – hvordan kan det være at det lige er dem du nævner? 
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Dimittend 2: Jamen, det kan godt være at det er fordi jeg selv er fanget i den dér stereotyp, at dem der går på 

CBS, det er sådan hardcore økonomi-typer i jakkesæt. Og det ved jeg jo godt, at sådan er det ikke på alle ud-

dannelserne, men jeg ser også, eller har set, nu har jeg jo været på CBS, at der er nogle som går i de her jakke-

sæt, og som er sådan, meget corporate i det. I modsætning til mig selv og mange andre, sådan på min uddan-

nelse. Så på den måde synes jeg at der er en forskel. 

Interviewer: Men har du oplevet at – nu siger du at de er mere hypede, de uddannelser. Hvordan har du ople-

vet det? 

Dimittend 2: Jamen, øhm, ja, hvordan har jeg oplevet det? Altså, dels har man jo hørt lidt om det i medierne, 

de dér karaktergennemsnit og sådan noget, som ofte er høje på de typer uddannelser, øhm, men det er også, 

jeg ved ikke, det er tit dét man tænker, når man tænker på CBS. Så tænker man, okay det er sådan noget med 

økonomi, altså det er jo business, det er jo en business school. Så tænker man ikke nødvendigvis kommunikati-

on, altså det er måske ikke lige dét der ligger i det, tænker jeg.  

Interviewer: Så det har måske noget at gøre med at CBS er profileret på de hér økonomi-uddannelser? 

Dimittend 2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Altså, det er jo sådan ”When university means business”, eller 

nu kan jeg ikke lige huske hvad det er, men det er sådan hvor man ser folk i jakkesæt, men ikke de andre, som 

måske også kan have en karriere indenfor, og nu sætter jeg lige gåseøjne, ”business”, men ikke nødvendigvis 

behøver at være sådan meget hypet, på den måde. 

Interviewer: Hvad mener du mere specifikt når du siger ”de andre”? 

Dimittend 2: (griner) Ja, ikke mig selv. Arj, ja, de andre – jeg taler jo nok om folk som ikke er på den samme 

uddannelse. Altså, som ikke læste cand.merc.(kom.) 

Interviewer: Du sagde det i forbindelse med at der var de økonomistuderende, og så ift. ”de andre”. Så det lød 

som om du så dem som én gruppe, og så ”de andre”. 

Dimittend 2: Ja, det var egentligt et godt spørgsmål. Jeg tror jeg tænker på dem som nogle der stikker ud, på én 

eller anden måde. Men det er samtidig nok dem som er indbegrebet af CBS, hvis man kan sige det sådan, igen i 

gåseøjne. 

Interviewer: Så hvis man kan sige at der er en opdeling, så er det mellem de økonomi-studerende og de huma-

nistiske… 

Dimittend 2: Ja, de mere bløde, vil jeg sige, ja, som også har noget kommunikation, eller… Jeg kunne også fore-

stille mig at dem der har læst de dér kombinationsuddannelser med psykologi eller filosofi kan have det lidt på 

samme måde, altså der er ligesom de dér ”rigtige”, hvis man kan sige det sådan, business-uddannelser, og så 

dem der er lidt mere kombinations-uddannelser, hvor der ikke er så meget økonomi og sådan noget inde over. 

Det er nok dét jeg mener med ”de andre”, tror jeg. 

Interviewer: Hvordan var overgangen fra bachelor-studiet til kandidaten? 

Dimittend 2: Jamen, den var alligevel ret markant, men jeg har også læst en erhvervssproglig bachelor, så jeg 

kom, (griner) og igen lyder det lidt som en opdeling, men jeg kom fra Dalgas Have, og skulle over på Solbjerg 

Plads. Og dét er igen, ikke bare en fysisk opdeling, men også en faglig opdeling, for det er jo derovre hvor, igen, 

kombinationsuddannelserne er, og de lidt mere bløde, sproglige uddannelser, og så over til Solbjerg Plads, 
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hvor, igen, det er sådan lidt mere hardcore. Måske lige med undtagelse af cand.merc.(kom.) og de andre kom-

binationsuddannelser ovre på Solbjerg Plads. Og overgangen til det var for mig også lidt, det var svært i den 

forstand at jeg gik fra at være på et hold med 21 mennesker til at være på et hold med 90 mennesker. Jeg sy-

nes det var rigtig, rigtig svært at komme ind på livet af folk, øhm, så derfor så endte man jo også tit med at, 

altså, så talte du med dem som var i ens læsegruppe, for det er jo ligesom dem man kan komme ind på livet af, 

ikke. Ja, så der er ikke så meget sammenhold, eller der var ikke rigtig noget sammenhold, altså, der var sam-

menhold i de grupper der nu var dannet, men der var ikke sådan fælles sammenhold for cand.merc.(kom.). Det 

synes jeg ikke, og det synes jeg stadig ikke at der er. 

Interviewer: Så du betragtede jer egentlig ikke som en rigtig gruppe, de 90 som så studerede 

cand.merc.(kom.)? 

Dimittend 2: Nej, altså der er mange af dem som jeg ikke engang kender, altså, som jeg ikke engang kender 

navnet på. (pause). Men sådan vil det nok altid være når man har sådan nogle store hold. Tænker jeg. Jeg tror 

måske også at forskellen har været i at vi havde meget holdundervisning, hvor vi sidder i et klasselokale med 

borde hvor vi kunne sidde og arbejde i grupper dér, til at vi går til at ha’ meget sådan forelæsnings-

undervisning hvor man er meget mere passiv og ikke deltager på samme måde som vi har gjort før. Og altså, 

for mig var det måske også lidt sværere at deltage aktivt i undervisningen netop fordi der var så mange, det er 

lidt intimiderende på én eller anden måde, ift. at være på et mindre hold. 

Interviewer: Nu nævner du at du skiftede lokation fra Dalgas til Solbjerg. Hvordan oplevede du den fysiske for-

andring? 

Dimittend 2: Det var fedt! Altså, det var tættere på (griner), hvis det er dét du tænker. Arj, hvad mener du el-

lers, udover…? 

Interviewer: Jeg mener også, var der andre fordele eller ulemper ved pludselig at komme over på Solbjerg 

Plads? 

Dimittend 2: Ja, der var, ja, det var det, for man var ikke sådan helt hægtet af på samme måde. Altså, det er jo 

ovre på Solbjerg Plads det hele foregår – det er dér der er Career Fair, det er dér der er Nexus, det er dér er 

sekretariat. Det er ligesom dér det hele er, og også biblioteket, og sådan noget. Øhm, så på den måde følte jeg, 

jeg følte faktisk mere at jeg var ”en CBS’er” da jeg kom derover end jeg gjorde før, selvom jeg var på den sam-

me institution, det er lidt fjollet kan man sige, men sådan følte jeg det. 

Interviewer: Nu siger du at der ikke var så meget sammenhold mellem dig og dine medstuderende. Har du 

alligevel ét eller andet indtryk af hvordan de andre på studiet opfattede dét at være cand.merc.(kom.)’er? 

Dimittend 2: Hmm… Ikke sådan, nej, ikke sådan rigtig. Altså, jeg kan gå ud fra at de måske tænker det samme 

som jeg gør, men det ved jeg faktisk ikke. 

Interviewer: Der er ikke nogen der gav udtryk for at de var glade eller ikke så tilfredse, eller? 

Dimittend 2: Ikke noget jeg har bidt mærke i, i hvert fald. 

Interviewer: Lad os tale lidt om relationen til andre grupper på CBS. Hvordan vil du beskrive forholdet mellem 

studerende og undervisere? 

Dimittend 2: Øhmm, altså på cand.merc.(kom.)-uddannelsen… Det er måske ikke så personligt, og det er nok 
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fordi det hovedsageligt er de dér større forelæsninger man har, og det er nok også lidt svært når man har sådan 

et stort hold at komme tæt på hver enkelt studerende. Øhmm, altså forholdet var professionelt og sådan, og 

man kunne godt komme og spørge og sådan noget, men, men det var nok ikke, altså, jeg tror ikke at professo-

rerne ville kunne genkende én, nødvendigvis, hvis man hilste på dem på gangen bagefter, altså. Så jeg synes 

ikke at man havde noget særligt specielt forhold til dem, på den måde. Andet end at der selvfølgelig altid vil 

være nogen man bedre kan lide end andre, altså nogens undervisning man bedre kan lide end andre, men el-

lers ikke, synes jeg. 

Interviewer: Kan du fortælle mig lidt om relationen mellem cand.merc.(kom.) og de andre kandidatstudier? 

Dimittend 2: Øhh, ja, det kan jeg godt. Altså, jeg synes ikke rigtig at der er nogen, sådan, nu er det lidt svært 

hvad du mener med ”relation”, men altså om vi har nogen kontakt, eller har haft nogen kontakt til de andre? 

Interviewer: Fx, ja. 

Dimittend 2: Det synes jeg nemlig ikke rigtig at vi har, og det kunne der måske godt være noget mere af. Jeg 

har ikke rigtig kendskab til hvad det er for nogen der er på de andre linjer, og det kan måske godt være fordi 

man i forvejen ikke har kendskab til hvem der er på ens egen linje, altså, det bliver hurtigt meget stort, men det 

kunne måske have været fedt hvis der havde været ét eller andet, noget fælles for alle kandidatuddannelser, 

men det er som om det har der ikke rigtig været. Der har været Nexus, men der er man jo kommet med sin 

gruppe, eller ét eller andet, ja, der har ikke rigtig været noget der har gjort at man skulle ha’ et særligt forhold 

til nogle andre uddannelser, synes jeg. Det har kørt meget, sådan, ned ad forskellige spor. 

Interviewer: Kan du huske en situation hvor forholdet til de andre studier blev italesat? Har der været nogle 

tilfælde hvor du har tænkt ”de dér er sådan, og de dér er sådan”? 

Dimittend 2: Altså, nu kom jeg jo selv med et meget godt eksempel dér i starten hvor jeg sidder og siger at de 

økonomistuderende har jakkesæt på, og det kan jeg jo godt selv høre er en stereotyp opfattelse. Øhm, og så-

dan er der jo nok også mange der tænker om CBS. Kom lige med spørgsmålet igen. 

Interviewer: Jeg kan også prøve at omformulere det. Jeg er nysgerrig på, om CBS-studerende betragter sig selv 

som en samlet flok som studerende, eller om de betragter sig selv mere opdelte. 

Dimittend 2: Ja, der vil jeg nok hælde til den sidste. Men det er selvfølgelig bare min subjektive holdning. Men 

nej, jeg ser ikke CBS som én samlet gruppe, men vi er jo også mere end 10.000. Så det tror jeg også har noget 

at sige, at vi er så mange, og at vi er så mange inden for hver linje. Så man har nok i bare at se dén linje som en 

samlet gruppe, på én eller anden måde. Og det sjove er at jeg synes at, efter jeg er stoppet som 

cand.merc.(kom.)’er, altså, der synes jeg at der er mere sammenhold mellem cand.merc.(kom.)’erne, fordi der 

er en alumni forening dér, hvor der er nogen der gør noget for cand.merc.(kom.)’erne, men det har der ikke 

rigtig været før, altså på studiet. 

Interviewer: Hvad kunne du godt tænke dig, at der var blevet gjort for cand.merc.(kom.)’erne undervejs? 

Dimittend 2: Jamen, til at starte med kunne man i hvert fald, altså der var måske én fest til at starte med, så-

dan en introfest, eller ét eller andet på Nexus, men der har ikke rigtig været noget siden. Øhm, så man kunne 

måske have lavet en julefrokost, eller have lavet en, ét eller andet, det havde ikke behøvet at have været noget 

dyrt, men bare så man på én eller anden måde fik samlet cand.merc.(kom.)’erne. Også fordi vi var så mange, og 

så former man sådan nogle grupper, så kører man ligesom bare videre i dem, så der skal ligesom komme ét 
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eller andet udefra der siger ”hey, nu samler vi jer lige”, ikke, og det er lidt dét jeg føler der er kommet med 

vores alumni forening, der er en grund til at samles om noget, om det så er et kursus eller hvad det er, men det 

kunne man måske også overveje. Om man skulle udbyde ét eller andet kursus kun til cand.merc.(kom.)-

studerende eller ét eller andet. Ja, det ved jeg ikke lige hvad det skulle være. Men jeg synes ikke rigtig at der 

har været noget fælles for cand.merc.(kom.)’ere imens jeg har gået der i hvert fald. 

Interviewer: Hvis du tænker på CBS som en organisation, hvordan vil du så bekrive forholdet mellem organisa-

tionen og de medlemmer den har? Fx ansatte og studerende. 

Dimittend 2: Ja, altså, jeg vil sige at det er tit at, og nu kan det godt lyde lidt negativt, men det er tit at man 

som studerende har løbet panden mod en mur, når man har sku ha haft kontakt med CBS som organisation, 

om det har været fordi man har sku vide hvornår man sku til eksamen, eller bare hvornår man kunne forsvare 

sit speciale, eller ét eller andet, skal booke et lokale til ét eller andet, så går der bare rigtig, rigtig lang tid, og 

man føler måske lidt at man, ja, det ved jeg ikke, at man bliver nedprioriteret ift. de ansatte. Nu ved jeg selvføl-

gelig ikke hvordan de ansatte oplever det, men altså jeg synes det kan virke lidt ineffektivt, som om man ikke 

ser vigtigheden af at det er meget rart for de studerende at vide hvornår de skal til eksamen, eller hvornår en 

time er aflyst eller sådan nogle ting. Det kunne de måske godt blive bedre til.  

Interviewer: Nu nævner du følelsen af at være nedprioriteret. Det lyder ikke rart? 

Dimittend 2: Jeg mener ikke nedprioriteret ift. de andre uddannelser, det er egentlig ikke dét. Men jeg ved 

heller ikke om det er at blive nedprioriteret, egentlig, ift. nogen. Men man kan sagtens forvente at der går en 

uge før der er nogen der svarer på ens mail, altså, hvis man skriver til enten sekretariatet eller nogen andre, 

altså.  

Interviewer: Og hvordan er forholdet mellem de studerende og administrationen? 

Dimittend 2: Det er lidt anstrengt tror jeg. Og jeg tror at der er mange, altså nu har jeg personligt hørt at ”når-

hja, CBS’ administration”, altså – der bliver joket lidt med det, også fra andre årgange, hvis jeg har talt med 

dem, altså dem jeg kender.  

Interviewer: Har du nogen eksempler på det? 

Dimittend 2: Altså, din tidligere interviewperson12 har i hvert fald sagt det (griner). Altså, der er faktisk noget 

jeg kom til at tænke på. Jeg så på et tidspunkt en Facebook side hvor det var et eller andet med ”Du ved du går 

på CBS når…” og så var det noget med administrationen, jeg kan ikke huske præcis hvad det var, men det var 

noget hvor jeg tænkte ”haha, sådan har jeg det også” (griner), det var sgu lidt sjovt. Og det kan jo skyldes man-

ge ting, altså at man ikke får svar indenfor en uge, altså det skal jeg ikke kunne sige hvad det er, altså det kan 

også være at de har super travlt, men det er i hvert fald bare den oplevelse man sidder med som studerende, 

at man kan ikke bare lige få svar. Det er som om man selv sidder og tænker at det er super vigtigt at man kan få 

svar på hvornår man skal til eksamen, men at for dem er det ikke så vigtigt, fordi ”du skal jo bare til eksamen”.  

Interviewer: Nu vil jeg gerne spørge dig til en helt konkret situation. Efter du blev kandidat, der modtog du dit 

eksamensbevis med posten. Prøv at fortælle mig om den oplevelse. 

Dimittend 2: Min oplevelse er nok lidt speciel dér, fordi mit eksamensbevis blev sendt til Sverige ved en fejl 

                                                           
12

 Referer til dimittend 1  
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(griner), fordi jeg havde boet der før jeg blev færdig. Og igen er det nok administrationen. Jeg havde skrevet to 

gange, tror jeg, og sagt at jeg havde adresseskifte, og havde fået at vide, at det ville blive opdateret med Folke-

registeret, og det blev det så ikke alligevel. Så det tog mig faktisk et halvt år at få mit eksamensbevis, så det var 

lidt anti-klimaks (griner). Det var selvfølgelig fedt at få det, det var et super flot eksamensbevis og sådan noget, 

men jeg synes det er lidt trist når man skal afslutte sin uddannelse på den måde. Og nu tænker jeg ikke kun på, 

at det blev sendt til Sverige, men også på at der ikke er nogen afslutning for os. Altså, at der ikke er én eller 

anden dimittendfest eller sådan noget, det ved jeg, det er der kommet nu, har jeg så hørt, øhm, og det synes 

jeg er et vildt godt tiltag fordi det manglede der lidt, det er en lidt underlig måde at afslutte sin uddannelse på. 

Og der kan man måske godt, altså, der har jeg hørt at der har været dimissionsfest for andre uddannelser, og 

der kan man måske godt blive sådan lidt jaloux, hvis man kan tale om dét ift. en afslutningsfest. Men det er da 

super ærgerligt at andre får det, når man ikke selv får det, fordi det, ja, det er da en meget fed måde at afslutte 

sin uddannelse på. Jeg vil sige, det var da mere en afslutning på min uddannelse at stå med champagne efter at 

jeg havde afleveret speciale, end det var at få det dér med posten, det var sådan lidt ”nåja, fedt mand”, og så 

sætter man det ind i en mappe, og så er det videre. 

Interviewer: Kan du huske hvad du tænkte da du fik eksamensbeviset? 

Dimittend 2: ”Endelig” (griner). Tror jeg. Men det var nok også fordi min situation var lidt speciel, og jeg havde 

ventet på det i så lang tid, så jeg var jo i gang med at arbejde og sådan noget, så det var kommet ret langt væk, 

dét at jeg var færdig med at læse. Havde det nu kommet en uge efter, så havde det måske været noget andet. 

Men det tog lidt tid. (Pause). Du må sige til hvis der er noget jeg skal uddybe. 

Interviewer: Jeg ved at du sidder i bestyrelsen for Cand.merc.(kom.) Alumni. Hvad fik dig til at engagere dig i 

foreningen? 

Dimittend 2: Jeg tror jeg er fordi at jeg godt kan li’ at lave sådan noget, ikke fri-villigt arbejde nødvendigvis, 

men jeg kan godt li’ hvor man skal styre ét eller andet, netværk, jeg har sådan været i et andet netværk for 

studentermedarbejdere der hvor jeg arbejder nu, og det synes jeg bare er meget sjovt, det er en sjov måde at 

lære andre folk at kende på, og det kan også godt være at det var det dér med at jeg ikke følte at der var så 

stort et sammenhold på selve uddannelsen, og tænkte ”jamen, så kan det måske være at der kan komme det 

efterfølgende”. Og så fik det mig også til at søge, fordi det er nogle gode kontakter man kan få, folk der har læst 

samme uddannelse, bare for lang tid siden og som måske har et job et sted man kunne tænke sig at arbejde på 

et tidspunkt. 
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Bilag 3 
 
Transskribering af interview med Karl-Heinz Pogner, studieleder for cand.merc.(kom.) d. 9/10-2014 
 
I afhandlingen er respondenten refereret til som ”studielederen”. 

Inden interviewet fik respondenten forklaret formålet med interviewet. Samtidig blev de formelle omstændig-

heder omkring brugen af informationerne afklaret. Respondenten har givet sit samtykke til at optræde ved 

navns nævnelse i afhandlingen, men foreslog, at han i teksten blot fremgår som ”studielederen”. Dette ønske 

er naturligvis imødekommet. 

Interviewer = Helene Winnecke Jensen 

Studielederen = Karl-Heinz Pogner 

Interviewer: Karl-Heinz, du er studieleder for cand.merc.(kom.). Hvor længe har du haft den stilling? 

Studielederen: Cand.merc.(kom.) bliver 10 år gammel næste år, og jeg har altid været studieleder. Og jeg har 

faktisk været studieleder før til HA(kom.) også, før vi overhoved havde cand.merc.(kom.), så indenfor (kom.) 

har jeg været studieleder i et halvt år, og derfra i de sidste næsten 13 år. Men jeg har været med til at udvikle 

uddannelsen, både HA(kom.) og cand.merc.(kom.). Så der kommer ét år mere, der er jeg blevet hyret i 98’ til 

den stilling som hedder Lektor i Virksomhedskommunikation. Det lå allerede i kortene at jeg skal være med at 

designe og iværksætte og igangsætte en uddannelse som har noget at gøre med kommunikation på CBS. Det 

var grunden for mit job, og det tog ca. 2 år før vi kom i gang. 

Interviewer: I din studielederberetning fra 2012 skriver du om ”uddannelsens grundfortælling”. Vil du sætte 

nogle ord på denne fortælling – hvad går den ud på? 

Studielederen: Nu vil jeg bruge et slogan eller en one-liner som nr. 1, og så vil jeg prøve at komme fra den til at 

prøve at besvare dit spørgsmål. Og det bliver måske, besvarelsen bliver måske ikke sådan en fortælling med en 

begyndelse og en slutning og en helt og sådan noget, men det får vi så ud af det. Men grundfortællingen, sådan 

hvis jeg skal sige til nogle folk, uanset om det drejer sig om HA(kom.) eller cand.merc.(kom.), hvad er målet 

med det hér, og så siger jeg, ”det er målet at man får et job” i en organisation, en virksomhed eller en NGO 

eller en offentlig organisation, det vi nu på erhvervsøkonomisk sprog kalder en organisation. Og øhhm, men det 

er ikke hvilken som helst organisation. Det er de organisationer, virksomheder og andre som er fremme i skoe-

ne, og nu kommer one-lineren, hvad betyder at de er fremme i skoene? Det betyder at de har læst skriften på 

væggen, som hedder ”Det drejer sig ikke om propaganda, men om troværdighed og tillid”. Så dét er den store 

overskrift. Man bliver ikke plattenslager, man bliver ikke studievært, man bliver heller ikke ghost-writer, man 

bliver heller ikke spindoktor. Men man kommer til at arbejde i en organisation. Du har et kommunikationsblik. 

Det leder mig til vores grundfortælling: Når du kigger sådan på de traditionelle erhvervsøkonomiske, den tradi-

tionelle erhvervsøkonomiske tilgang, her på vores universitet, på CBS, vores business school, øhh, er materiali-

seret i HA Almen. Der har man en forhåndsviden om en produktionsvirksomhed, der kommer nogle input ind i 

en virksomhed, og så kommer der noget output, et produkt eller en service ud af den virksomhed. Og så har 

man alle mulige funktioner som støtter det hér, eller gennemfører det. Du har research and development, du 

har en HR afdeling, du har noget bogholderi som styrer hele molevitten osv. osv. Så man grupperer sig til de 
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hér fag rundt omkring den hér forestilling af den virksomhed. I dag har vi, efter min mening, stadigvæk den 

slags industrielle virksomheder, men vi har en helt anden type virksomheder også. Og i den gamle traditionelle 

model, der kommer kommunikation til sidst. Til aller, allersidst. Så siger man ”nå, nu har vi noget, det skal vi 

også sælge på én eller anden måde – hjælp os at folk får at vide at vi har det hér fremragende produkt eller 

service, skaf os nogle kunder, gør folk bekendt med hvor gode vi er”. Og fx indenfor CSR ”fortæl omverdenen 

dét”. Vi har hele tiden haft en helt anden tilgang: Fra starten tager vi kommunikation med igen what-ever en 

organisation er for noget. Så ikke som et add-on til sidst, som typisk er PR eller markedskommunikation, eller 

marketing. Tit, er det ovenikøbet en misforståelse, folk tror de taler om kommunikation, men i virkeligheden 

taler de om marketing. Og i traditionel marketing har du ét af de 4 P’er som har noget at gøre med kommuni-

kation, og det er promotion. Så øhm, vores idé var, vi vil lige præcis levere nogle folk som kan tænke, reflekte-

re, som kan besvare dét man kalder ”ill defined problems”. Fordi de andre, som vi har snakket om, som har den 

traditionelle hér, de leder efter folk som er specialister i bogholderi fx. De er ligeglade med om de ved noget 

om organisation eller research og development osv. osv. Men vores studerende de skulle gerne være, og det er 

standardspørgsmål de får på bordet, ”og hvordan er dét, hvordan er dét, og hvordan er dét?”. Og så kan de 

komme med et standardsvar, som de har lært.  

Interviewer: Hvad kaldte du det - ”Ill defined problems”? 

Studielederen: ”Ill defined problems” – dårligt definerede, ikke rigtigt definerede problems. ”Ill defined pro-

blems”, hedder de. 

Interviewer: Så har jeg forstået dig korrekt, at grundfortællingen har meget med cand.merc.(kom.)’ernes fagli-

ge profil at gøre? 

Studielederen: Det har noget at gøre, hvor kommer den hér faglige profil i spil, og hvorfor skal den se ud, som 

den ser ud. Fordi, hvis vi nu har denne hér model, at kommunikation er hele tiden med, og ikke bare ligesom 

fløde på isen (griner) til sidst, eller kransekage. Nej, den er hele tiden dér. Og så har du brug for helt andre fag-

ligheder, og ikke kun fagligheder, men du har også brug for dem som vi kalder ”den reflekterende praktiker”, 

altså nogle færdigheder, ikke kun fagligheder, men også færdigheder. 

Interviewer: Så hvis jeg forstår dig ret, så handler det også om at cand.merc.(kom.)’erne har en central plads i 

organisationen? 

Studielederen: De kan tilkæmpe sig den.  

Interviewer: De kan tilkæmpe sig den? 

Studielederen: Ja, det tror jeg. Og hvis du kigger på, igen, de dér virksomheder som er lidt fremme i skoene, 

der er faktisk kommunikation, nogle gange er kommunikationsfolkene, de sidder med i førerbunkeren eller på 

ledelsesgangen, og ikke bare ét eller andet sted, ”nu til sidst, lav lige en brochure”, men de er med i de strategi-

ske beslutninger. Hvis du ser på bureauerne, kommunikationsbureauerne, så er de alle sammen bevæger sig 

hen, ”vi vil også gerne lave noget strategi”-agtigt. Altså, de laver ikke kun video, eller mange laver ikke kun 

øhhm annoncer, men de vil gerne også over i coaching eller ledere eller være med til at skabe strategier osv. 

osv. Men der kommer, altså, det er strategisk kommunikation det drejer sig om. Det er sådan et password. Og 

øhhm det er faktisk med i kompetenceprofilen som vi er ved lige at gennemse om den stadigvæk holder eller 

skal tilpasses, men i stedet for at definere fagligheder, definerer vi uddannelsen via de kompetencer man får. 
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Det skal faktisk alle andre også gøre, men nogle gør det sådan set lidt omvendt: De definerer fagligheder som 

kompetencer, så, men det er jo deres problem, ikke vores. 

Interviewer: Hvordan oplever du at cand.merc.(kom.)’erne i dag lever denne hér grundfortælling? 

Studielederen: Øhh taler du om de studerende eller dem som er færdige, dimittenderne? 

Interviewer: De studerende. 

Studielederen: Okay. Jeg tror at der er en del studerende der ikke vil høre den. Det kommer an på hvor de 

kommer fra. Når de kommer fra HA(kom.) så har de hørt den før. Øhh, og øhh, det andet jeg hele tiden siger, 

fordi du siger ”faglighed”, det er tværfaglighed det drejer sig om. Og måske endnu mere at man kan integrere 

forskellige fagligheder indenfor de kompetencer man har, som reflekterende praktiker. Dvs. at man kan besva-

re, endnu vigtigere, man kan definere problemet, så man så måske kan komme med et bud på en løsning. 

Mange studerende opfatter at de skal problemløse med det samme, men 90%, uanset om de arbejder senere i 

en kommunikationsafdeling eller i en HRM afdeling, laver deres egen biks, som vi også har nogle eksempler på, 

eller om de går i et kommunikationsbureau, eller et agentur. Uanset hvor de går hen, så 90%, måske ikke i de-

res første job, men i deres 2. eller 3. job, men bliver ikke leder med det samme, selvom nogle studerende tror 

at de læser til leder, og så når de er færdige, nå… Men, men, uanset hvor du sidder består 90% af dit arbejde i 

at du skal løse nogle problemer for din arbejdsgiver, eller kunder, hvis det er dét. Og 90% af den tid du bruger 

på dét, den går til at udlede, ”hvad er problemet jeg kan løse - jeg skal løse”. Så er 5% et afsnit mellem kunden 

og arbejdsgiveren, og så har du 5% som er løsningen. Og den er svær at sluge tror jeg, for de studerende. 

Interviewer: Jeg er lidt nysgerrig på hvordan de studerende identificerer sig med grundfortællingen, fordi du 

siger at…  

Studielederen: Det kan jeg jo ikke svare på, det må du spørge de studerende om. 

Interviewer: Det har jeg også spurgt dem om, men jeg tænker på… 

Studielederen: Jeg tror at de laver deres egen grundfortælling! Eller deres fantasi om hvad grundfortællingen 

er, hvis de overhovedet synes at vi har én. 

Interviewer: Men der jeg ville hen var, du siger at de kan blive centrale for organisationen, hvis de får tilkæm-

pet sig en plads inde på ledelsesgangen. Tror du at de har den oplevelse - at de er centrale for en position på 

ledelsesgangen? 

Studielederen: Puuuh, jeg tror at nogen har, ja. Altså fx dem som tager… Fx Daniel bæk13, han startede et lille 

firma imens han læste, og nu har han, nu er han med i et firma som har 30 ansatte, både base i København, og 

nu også i London. Så han har sikkert haft… han er sin egen leder på den måde. Han er sikkert én af dem som 

har et iværksættergen, som nogle andre også har. Men jeg tror også, og derfor sagde jeg at det kommer lidt an 

på hvor de kommer fra, jeg tror fx at uddannelses, uden at sige at det ene er bedre end det andet, men jeg tror 

fx at IMK’erne14, at de vil gerne lave noget med marketing og markedskommunikation. Det er ikke nødvendigvis 

jobs hvor man kan komme op til ledelsesniveau, med mindre du på et tidspunkt bliver chef eller et marketings-

firma. 
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 Daniel Bæk er cand.merc.(kom.) dimittend, og startede eget firma, imens han samtidig læste, og efterfølgende også 
underviste på HA(kom.) 
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 Interkulturel Markedskommunikation 



Side 105 af 113 
 

Interviewer: Jeg mente nu ikke nødvendigvis at de skulle have lederambitioner, men mere om de kan se sig 

selv som en værdigfuld og central del af organisationen? 

Studielederen: Jeg tror at dem som har haft HA(kom.) – ja. IMK – jeg ved det ikke. Det må du spørge, som jeg 

sagde, det må du spørge, eller mig, bagefter, om de identificerer sig med fortællingen, eller om de laver deres 

eget ”jeg vil gerne have marketing”. Jeg kan bare sige det, når vi får… 2 iagttagelser, lige præcis om IMK’erne: 

For det første, mange studerende på CBS skifter spor efter bachelor. De starter med noget, men så tager de 

noget andet. Selvfølgelig ikke helt i en anden grøft, men de skifter. IMK’erne vil gerne have det samme. De har 

4 profiler til at vælge imellem nu. Det havde de også sidste semester, i øjeblikket, så de kunne vælge ”Leader-

ship, Organization, Communication”, de kunne vælge ”PRMC - Public Relations and Marketing Communicati-

on”, de kunne vælge ”Digital Media, Organizational and Communication”, de kunne vælge, nr. 4, det må være 

”Corporate Responsibility, Governance, and Organization”. Hvad vælger de? PRMC – det samme som de allere-

de har haft 3 år før. Så det er en indikation for mig at de gerne, de har ikke nødvendigvis den grundfortælling 

hér in mente, de har en grundfortælling ”jeg vil gerne arbejde i marketing eller PR”. Og så kommer de på meget 

grundigere konkurrence, kæmpestor konkurrence fra RUC, når vi taler arbejdsmæssigt. Så er der en anden, det 

tror jeg er det samme for dem alle sammen, uanset om de er IMK’er eller kommer fra Aalborg eller RUC, eller 

hvor de nu kommer fra. Jeg tror at de har, de køber den del af, lad os kalde det vores grundfortælling, at man 

ikke nødvendigvis havner i en kommunikationsafdeling. Man kan få mange andre jobs, men man har et kom-

munikativt blik på en organisation. Organisationen er der på grund af kommunikationen som er indenfor, eller 

om organisationen. Der er ikke et organigram. Det bliver skabt i handel med hinanden, indgår i nogle relatio-

ner, i nogle netværk, og kommunikerer med hinanden, og så det samme med omverdenen. Så jeg tror at den 

del, den har de selv klistret sammen, tror jeg, alle sammen, før de overhoved kommer til cand.merc.(kom.). 

Men du må gerne korrigere mig hvis de siger noget andet. Det er mit take. 

Interviewer: Jeg er interesseret i hvordan du oplever cand.merc.(kom.)-uddannelsen som gruppering på CBS. 

De studerende er hverken ansatte eller kunder. Prøv at beskrive hvordan du ser de studerende på 

cand.merc.(kom.) som del af CBS. 

Studielederen: De er desværre kunder (griner). De bliver italesat som kunder på CBS. De studerende bliver 

italesat som kunder, helt klart, selvom vi hele tiden prøver, og det er fordi vi får penge for at bestå, og nu har vi 

fået et indgreb fra regeringens side, eller fra ministerens side, som helt i detaljer styrer vores indtægter i sidste 

ende. Hvis de siger ”Vi betaler kun for 140 cand.merc.(kom)’ere i fremtiden, og I får 200, elle 250”, så. Når det 

er sagt, så sniger sig mere og mere det dér kunde ind, selvom vi hele tiden prøver at sige, at det ikke kun er 

kunder, og hvis de er kunder, så har de valgt os, og så er det jo deres valg, og så må vi jo ta den derfra. Men 

hvis jeg nu skal sige noget om, hvis jeg har rigtigt forstået, at i forhold til andre uddannelser, så tror jeg vi er, 

cand.merc.(kom.) bliver set som sådan en ret innovativ skabelse indenfor porteføljen. Som sådan set satser på 

dét marked som hedder organisationskommunikation. Og believe it or not, vi er stedet i Europa, måske i ver-

den, hvor forskning er skarpest i organisationskommunikation. Og vi er den eneste uddannelse som har sådan, 

nu med profilerne også, som har et tilbud i organisationskommunikation hvor man kombinerer strategi, organi-

sation og andre erhvervsøkonomiske fag i bred forstand. Det har man ikke andre steder, det findes ikke. Jeg har 

talt med en masse folk fra St. Gallen fx, de vil gerne have sådan noget, men de studerende gider ikke, som jeg 

kan forstå. De vil gerne have traditionelle fag, og så vil de gerne, ja, så håber man at de kombinerer det selv. 
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Andre steder, SDU virksomhedskommunikation er meget praksisorienteret, har ingen forskning tilknyttet over-

hoved til den uddannelse, der er ingen forskere i det, det eneste de havde derovre det var på et andet institut, 

og det har de kappet, og det var Lars Thøger. Han var den eneste i hele Odense der har beskæftiget sig med 

organisationskommunikation i mange år, også på et højere niveau. 

Interviewer: Nu siger du at vi bliver set som en ”innovativ skabelse”. Af hvem? 

Studielederen: Ja af resten af CBS. Ledelsen, og jeg tror også at nogle af de studerende, af de andre studieret-

ninger. Nogle af dem skriver selvfølgelig også, fx den hér creative markets, det siger også at de er rimelig inno-

vative, og de er også rimelig unge, øhhm, og jeg tror, men det er så igen, det må stå på min egen regning, jeg 

tror at det er den eneste kommunikationsuddannelse som fx integrerer CSR i det hér som jeg kalder ”Corporate 

Responsibility, Governance”. Vi bliver så fx spurgt, det er så en anden stakeholder, vi har et advisory board, der 

sidder folk fra store virksomheder med, der sidder også folk fra kommunikationsbureauer og der sidder gamle 

studerende som er nu alumni, fx forkvinden for alumni. Og de spurgte os, ”Kan I ikke lave noget om sociale 

medier?”, de har altid sådan noget hér og nu behov, om det er om 2 år det samme, det er der ingen der ved, 

men pyt med det. Og så siger vi ”Ja, god idé, men det er alt for smalt, lad os tale om digitale medier, og hvilken 

virkning har de på dét vi kalder en organisation. Måske skal vi ha’ en helt anden forestilling om, hvad en organi-

sation er, når de digitale medier virkelig tager fat”. De hér bits-and-bites virksomheder i modsætning til, hvad 

hedder det, bricks-and-morter, altså sten og mørtel, de fungerer på en helt anden måde, altså det hér mere 

netværks, hvor du ikke engang rigtig kan se hvor starter den egentlig, organisationen, og hvor slutter den hen-

ne. Og lad os tage dét op, og så kan det være at sociale medier spiller en rolle lige i de næste 2-3 år, men måske 

om 4 år er det noget andet. Det samme med CSR. Vi kunne jo godt se at der er ikke så mange der bliver CSR-

officer eller CSR-funktion i en virksomhed, altså, for det første er det kun de store virksomheder som har sådan 

noget, og organisationer også for den sags skyld, kommuner, kæmpestore kommuner har sådan noget, så det 

er begrænset hvor mange der kan være. Så lad os udvide det, og derfor kom der, lad os se på det hele, stillin-

gen af en virksomhed i samfundet, og det er så den næste password, det hér er en kommunikationsuddannelse 

som kigger, ikke kun på organisationsniveau, men den ser også organisationen som en del af samfundet, og 

hvordan de kan få license to run. Hvordan de ordner deres relationer, kan ordne deres relationer. Bl.a. via 

kommunikation i bred forstand. Så udover at vi har sådan en model at det bliver nogle folk som ikke nødven-

digvis arbejder konkret i en kommunikationsstilling, det er så nr. 1. Nr. 2: Kommunikation tænkes ind fra star-

ten, ikke slutningen. Nr. 3: Samfundet tænkes også ind. Så jeg tror det er, det er sådan set de, de tre vigtigste 

ben af, eller ikke ben, fortællinger kan ikke have ben, men som strømlininger i vores grundfortælling. 

Interviewer: Jeg vil lige vende tilbage til det med at cand.merc.(kom.) er en innovativ skabelse på CBS. Du siger 

at det bliver italesat på CBS. Jeg er lidt nysgerrig på i hvilke rammer, i hvilken forbindelse? 

Studielederen: Det er meget nemt. Vi har noget som hedder studieleder-klasse, hvor alle studielederne kom-

mer sammen med dekanen, bl.a. dér. Og så er det selvfølgelig os som har en interesse i at italesætte det på 

den måde, fordi vi afsætter fx, du kan se at vi ikke kun taler om det, men gør noget, vi afsætter afsindig mange 

penge til udvikling, til udviklingsprojekter. Så hele overbygningen med de nye profiler har vi brugt næsten et 

helt år til at finde ud af hvad de skal indeholde, med masser af møder med rådgivende udvalg. Ovenikøbet har 
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Fabian15 været ude at lave interviews med folk fra rådgivende udvalg, vi har faktisk i mange år prøvet at hyre 

folk til lige præcis de profiler, og det lykkes også, for vi er en matrixorganisation hér på CBS, som du måske har 

opdaget. Studierne kan ikke hyre folk, det kan kun institutterne. Og vi rekvirerer vores undervisere fra forskelli-

ge institutter. Og hvis man har en god relation, hvis studielederen, hvis studieledelsen har en god relation til én 

eller to institutter, og er enige om, så kan man på lang sigt få nogle folk ind når man har penge til at ansætte. 

Det har vi ikke de næste 3, 4, 5 år, tværtimod, der kommer sparerunder, der kommer fyringer, så kan man 

sammen med institutlederne altså ╝få virkelig kompetente folk til nr. A: Udvikle. Nr. B: Undervise i noget spe-

cialitet. Så hele den dér profil-dims var, havde to mål. Nr. 1: Skabe en bredere pallette af mulige ansættelser. Så 

man ikke kun havner i en kommunikationsafdeling eller en marketingafdeling. Nr. 2… Hvis de overhovedet fin-

des. Nr. 2 var at udnytte, først skabe og så udnytte det potentiale vi har hos forskerne, fordi det hér er en 

forskningsbaseret uddannelse. Det er også noget vi har svært ved at formidle indimellem, fordi lige præcis de 

dér folk som er PRMC, de tror at de en håndværskuddannelse. ”Jeg bliver nu reklame, eller ét eller andet, mar-

ketingsassistents-uddannelse”. De glemmer fuldstændig at de, som reflekterende praktikere, kan sige noget 

om, hvis de nu har defineret det spørgsmål de gerne vil undersøge, og bidrage med værdi til den organisation 

de nu er ved at løse det, at det er dem som, pga. deres viden også fra den nyeste forskning, kan komme med et 

begavet svar, som er mere end common sense. Eller standardsvar på standardspørgsmål. Hvilket leder os tilba-

ge til de dér ”ill defined spørgsmål”. Hvis du har en arbejdsgiver, og du skal ansætte én som skal løse, lad os 

sige standardopgaver, så tager du ikke én som du, for det første, skal betale mere for, og nr. 2 som har læst 5 år 

– hvorfor skal du dét? Så tager du én som har været på en professionsuddannelse, en mellemlang, og så siger 

du ”Værsgo, lav en kampagne”, eller du tager én fra RUC, fordi de kan kampagner, bare sådan, de har ikke gjort 

noget andet (griner). Nej, nu skal jeg ikke sige noget ondt om dem, men altså, deres levebrød er kampagner, 

kampagner, kampagner, så hvorfor så ansætte én fra CBS som har læst det hér? Ja, fordi han kommer måske, 

eller hun, kommer måske med en lidt mere funderet, funderet på hvad andre har fundet ud af, herunder os 

forskere, ud sammen om hvordan man kan løse det hér problem, eller hvordan man kan bidrage til at positio-

nere den virksomhed eller organisation, dens produkter eller dens services, dens stilling indenfor en cluster 

eller stilling indenfor samfundet osv. 

Interviewer: Nu har vi talt om hvordan du ser de studerende som del af CBS. Nu vil jeg gerne spørge dig til rela-

tionen mellem cand.merc.(kom.) og andre aktører internt på CBS. Hvordan er dit indtryk af relationen mellem 

cand.merc.(kom.) og de øvrige kandidatstudier? 

Studielederen: Jeg tror jeg har sagt noget allerede, hvis man forlænger HA Almen til cand.merc. Jeg tror over-

hoved ikke, hverken for de studerende eller, og det giver heller ikke meget mening, men der er en intern kamp 

om hvem der ejer labelen ”cand.merc.”. Og det tror jeg selvfølgelig at studienævnet cand.merc. de har eneret 

på det. Så derfor den lidt mærkelige konstruktion at vi har cand.merc. med noget som hedder linjer. Og så har 

vi ved siden af det de hér kombinationsuddannelser – alle dem som har noget i parentes. Og der er ingen som 

kan gennemskue om de er på linje eller med på ét med parentes. Heller ikke de studerende. Altså de siger ”jeg 

går på linjen kommunikation”. Nej, det gør de ikke. De har en egen uddannelse, med en egen studieordning. 

Det har linjerne ikke. De har én fælles studieordning. Cand.merc. That’s it. Og jeg tror også at i 10 år har det 
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udlignet sig, så er det lige meget om du har den parentes eller om du har den bare som undertitel, bare 

cand.merc.  

Interviewer: Du nævner en intern kamp om labelen ”cand.merc.”. Hvordan kommer den til udtryk i dagligda-

gen? 

Studielederen: Ja, det er jo meget nemt. Lige præcis den dér at det ikke er muligt i øjeblikket at sige ”dem dér 

med parentes, kombinationsuddannelser”… Kig på eksemplet med kandidathus16. Jeg ved ikke om du har hørt 

det? Det er ikke et kandidathus. Det er et cand.merc.-hus. Det er kun til cand.merc.-studerende. Så de tager 

eneret allerede dér, igen, på at sige ”vi definerer hvem man bliver som kandidat”. Og så er der de andre, sådan 

lidt under-dogs-agtigt.  

Interviewer: Hvordan har cand.merc.(kom.)’erne taget imod dét, i forbindelse med kandidathuset? 

Studielederen: Det ved jeg ikke. Jeg kan kun sige hvad vi ser i studienævnet. Vi siger i studienævnet at det er 

uforskammet at kalde det et kandidathus, som ikke er et kandidathus. Og jeg gik med det budskab til dekanen 

og sagde ”nu må I holde op med det”, men så kom BLC også, Annette Risberg17 og sagde det samme til deka-

nen. Men de var ligeglade. 

Interviewer: Hvad var responsen fra deres side? Eller begrundelsen? 

Studielederen: (Slår ud med armene og trækker på skuldrene). Dét var den begrundelse der var. De gad ikke 

engang at svare på det. Men spørg dekanatet om det, hvad de synes om det. Kandidathus-problematikken. 

Men altså, det er helt klart, at uanset hvor du er henne, at du har de hér strategiske manøvre, jeg vil ikke sige 

kampe, men strategiske manøvre, med en vis fare for at sub-optimere, at du har, men du kan også kalde det 

konkurrence, som jo efter vores ideologi på CBS fryder, som er en god ting. Så vi har, siden jeg har været her, 

har der altid været kampen om hvem der definerer hvad erhvervsøkonomi er. Og den kamp er aldrig blevet 

afgjort. Måske bliver den afgjort nu – jeg ved ikke om du har set hvem der bliver den nye forskningsdekan. Det 

er én fra institut fra økonomi som er dog en cand.scient.pol. Så om det så betyder noget på det symbolske 

plan… Det er jeg bange for at det gør. Så jeg tror at vi bliver lidt mere traditionalistisk. Omvendt, udadtil, bruger 

man meget gerne cand.merc.(kom.) til den dér innovative, nyskabende, fremme-i-skoene uddannelse. Altså, vi 

er, i samarbejde med nogen som hedder ”The Aspen Institute”, det er sådan en tænketank som bl.a. vil prøve 

at få socialvidenskab og humaniora-tankegang ind i økonomiske uddannelser, som er et kæmpe problem i USA, 

for de har nul. Og de kigger med store øjne når vi fortæller, at vi har de hér kombinationsuddannelser. Og vi 

arbejder sammen med erhvervslivet, som betyder noget andet end at de giver os penge til at gøre noget, som 

det betyder i USA. De tager sponsorship – that’s it. Så vi arbejder virkelig sammen med dem, hvilket er godt for 

employability, man får et job bagefter. Bl.a. Men også for os forskere giver det adgang til fantastiske data, som 

vi kan bruge i vores forskning. Så det er helt klart, at uanset i hvilken institution du er, når du begynder at se 

det som et marked, når du taler om kunder, når du vil tiltrække, ikke kun mange, men de rigtige studerende, 

dygtige studerende osv. Så kommer konkurrencemetaforen ind i spillet. Så begynder vi selvfølgelig også at tale 

om det indre marked, hvordan du positionerer dig nu. Så min opgave er at positionere cand.merc.(kom.) på 

verdensplan, og dér er det organisationskommunikation i forskning og uddannelse og i samarbejde med er-
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hvervslivet. Og med, meget vigtigt, sådan noget som DKF18, dvs. med selve industrien, branchen. Når jeg skal 

positionere det inden for Danmark, så skal jeg afgrænse mig fra, så skal jeg finde ud af hvad 

cand.merc.(kom.)’eres unique selling proposition er ift. jeg ved ikke hvor mange, næsten tusind, som kommer 

fra RUC, som kalder sig ”cand.komm.” – med 2 m’er (griner). Og så en lille én, som hedder SDU, og Århus, de 

har også noget lignende. Vi siger de har ikke noget lignende. Og så skal jeg positionere denne hér ift. andre 

uddannelser på CBS, og der synes jeg vi har fx en som hedder BLC, den ligner mest vores, men det er den dér 

marketings-kommunikationslinje. Ellers har vi ikke noget på cand.merc. som ligner vores. Og det var strategien 

i de sidste 10 år: Vi skal være stedet når man læser kommunikation, og stedet skal være kendetegnet, i mod-

sætning til de andre uddannelser, fx sproglige uddannelser, at vi har et sociologisk samfundsblik på virksomhe-

derne og på kommunikation og organisationskommunikation.  

Interviewer: Nu fortæller du at de har valgt en kandidat med en økonomisk baggrund som ny dekan. Jeg havde 

et interview med en kandidat som fortalte at hun oplever at CBS profilerer sig meget på de ”klassiske”, økono-

miske uddannelser. 

Studielederen: Ja, finansiering fx. Dér er vi world-class. 

Interviewer: Hun har en følelse af at de ekskluderer øvrige studier, bl.a. kombinationsuddanelserne. Hvordan 

passer den oplevelse af ekskludering med den opfattelse som du har af cand.merc.(kom.)’erne? 

Studielederen: Jeg synes ikke at, nu kan jeg ikke fortælle om cand.merc.(kom.)’erne, jeg kan kun tale om 

cand.merc.(kom.). Jeg føler ikke at cand.merc.(kom.) bliver ekskluderet. Hvorfor ikke? – fordi vi bidrager, både 

med HA(kom.) og cand.merc.(kom.), med rigtig mange indtægter. Dvs. mange studerende. Men du får kun den 

position som du tilkæmper dig og forsvare hele tiden. Så det er ikke, du får ikke foræret en position, eller aner-

kendelse – du skal kæmpe for den. Dvs. nogen gange går den i den ene retning – kandidathuset – så går den i 

den forkerte retning. Og jeg siger også at udadtil er det faktisk, kører man to strategier for at komme med i de 

internationale, traditionelle rankings, der skal du være world-class i bl.a. finansiering. Det fik også et world-

class initiativ, dvs. penge, til forskning til at udvikle lige præcis finansiering. Men sidste world-class initiativ det 

gik til CSR og til corporate responsibility. Så du kan sige at CBS’ strategi er på den ene side at sige ”Vi er gode til 

det traditionelle, det beviser vi”, så kommer du op i de dér fire rankings, hvor vi er med. Og derfor skal vi bl.a. 

også have en executive uddannelse, ikke fordi vi tjener penge på det, men den skal man simpelthen ha’, ellers 

kommer du ikke op i rankings. Det er så den ene del. Men samtidig siger vi ”Vi er gode til noget af det traditio-

nelle, rigtig rigtig gode, hamrende gode, vi har gode undervisere, vi har gode uddannelser – men! Vi kan også 

noget andet”. Og det gør man overfor bl.a. regeringen og siger ”vi ved godt at I vil gerne have at, men det lyk-

kedes jo ikke, at lad os bare sige 400 studerende væk fra Københavns Universitet humaniora og sendte dem til 

DTU og så bliver de ingeniører” – det fungerer ikke. Men samtidig siger CBS at vi kan tage 300 potentielle Kø-

benhavns Universitet studerende som vil læse kommunikation, psykologi, matematik, nu har vi alle kombis, jeg 

har sikkert glemt noget, eller noget sociologi, cand.soc.’erne. Og vi kan skaffe dem en uddannelse som giver 

dem job, som de ikke kan. Så man spiller på forskellige, man satser på to heste. Det tror jeg altså er forklarin-

gen. Og derfor er det selvfølgelig hele tiden dem og de andre som er i den kamp, men det kommer så an på 

hvor du står. Jeg definerer jo de andre anderledes end de andre definerer mig. Jeg føler mig ikke ekskluderet, 

jeg kæmper for at vi ikke bliver ekskluderet. Men det er ikke givet at du er inkluderet! Heller ikke for dem – de 
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har kæmpet for det hele tiden. Så det er en dobbelthed, men du kan også sige at sådan noget 10-20%, noget 

sjovt noget, noget innovativt noget skal man ha’. Men man skal fandme også ha’ de 80% solid ét eller andet. 

Dér er du i konkurrence med alle andre business schools. Men så har du det dér ekstra at du siger ”men vi gør 

også noget andet – vi har en bred forståelse af erhvervsøkonomi”, det er ikke kun finansiering, hvad hedder 

det, dem som nu pludselige bliver kaldt nyttige, det var tandlæger, fordi de tjener mest og så dermed bidrager 

de mest i skat og dermed er de mest nyttige, juristerne, ja, djøferne i det hele taget og så var det, det må være 

noget med ingeniører. Så så længe man ikke går ind på deres diskursbetingelser, så kan du sagtens overleve. Og 

vores historie viser os jo at vi bliver søsat på et tidspunkt, og vi har overlevet, og ikke kun overlevet – vi har 

vokset og vokset og vokset. Og vi er blevet stedet, nu kommer der desværre lige et indgreb som vi lige skal 

tackle, hvordan vi nu skal tackle det. 

Interviewer: Så har jeg forstået dig rigtig, at ift. ekskludering/inkludering, så er det en træk-kamp frem og tilba-

ge? 

Studielederen: Det er helt klart – it takes two to tango. Øhm, du har… Hvis én prøver at ekskludere en gruppe, 

som deklarerer sig som vi, de prøver så også at ekskludere de andre. Det forudsætter at det lykkes. At de andre 

acceptere at de er dem som skal ekskluderes, så de kommer i en offer-rolle. Så hvis jeg prøver at ekskludere 

dig, men du lader dig ikke ekskludere, så kan jeg ikke slå til. Men hvis du siger ”nårhja, de vil gerne ekskludere 

mig”, så har jeg vundet allerede. Så vil jeg nok ekskludere dig på et tidspunkt. Det kan man også se i samfunds-

debatten når det drejer sig om indvandrere, for den sags skyld. 

Interviewer: Men denne hér kamp om anerkendelse internt på CBS. Du mener ikke at cand.merc.(kom.)’erne… 

Studielederen: Vi har ikke tabt den, nej! Og vi taber den aldrig! Det tror jeg ikke. Men omvendt siger de stude-

rende, altså dem jeg har talt med, der er to indstillinger. Den ene er ”Vi er sejere end de andre, vi laver ting 

som er mere spændende, mere vigtige måske ovenikøbet og interesserer mig mere for det end andre”. Der er 

dem - og de føler sig ikke ekskluderet. Eller, måske føler de sig ikke lige i centrum, men det er legitimt at være 

lidt i en yderposition. Man taler også om diskurs community hvis man har noget som hedder en ”perifer, men 

legitim medlemskab”. Så du står ikke, hvis vi har CBS hér (i centrum, red.) og så i midten har du de traditionelle 

måske – men du må også gerne være med i fællesskabet hvis du er lidt, ikke i midten, men lidt i periferien. Og 

det er fint nok, for dér kan du lave ting som de ikke kan lave dér i midten. Det er det sjove. Så der er de stude-

rende, jeg har da oplevet de studerende der siger ”det er da sejt”, som tager det hér ”måske er vi under-dogs, 

men det er godt, for det giver fordele”. Og så har du de andre som siger ”nårhja, nu laver de noget igen – og vi 

må ikke lege med dem”-agtigt. 

Interviewer: Er det grupperinger som du ser internt på studiet? 

Studielederen: Ja, de studerende, ja. Ikke hos underviserne. De er helt klart på ”Vi skal nok”. Men som sagt, der 

må du vide mere, du har talt med dem. Ikke i løbet af årene, flere studerende end mig, men lige nu hér, hvis du 

laver et punkt-nedslag, så har du talt med flere studerende end jeg har. Om du kan lave de to grupper, det ved 

jeg ikke. Måske er det også en blandet gruppe – om mandagen er de på den ene side, og om onsdagen på den 

anden side, og så kommer der en fest hvor de gerne må være med, så er de på den anden side igen. Det er 

sådan in-group, out-group. 
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Interviewer: Nu du selv siger ”fest”. Jeg vil gerne spørge dig til en konkret situation. En kandidat jeg har inter-

viewet hun fortalte om en graduation ceremoni som CBS holder for cand.merc.-dimittender i Øksnehallen. Hun 

havde vist interesse for at deltage, men fik besked på at... 

Studielederen: Ja, det er kun til cand.merc.’ere! 

Interviewer: Ja, det er kun til de ”klassiske” cand.merc.’ere, og det fik hende til at stå med følelsen af manglen-

de anerkendelse fra CBS’ side. 

Studielederen: Ja, men vi har taget beslutningen at næste januar laver vi vores egen. 

Interviewer: Den vender jeg tilbage til. Men denne hér erfaring koblede hun til andre episoder hvor hun havde 

følt sig tilsidesat på CBS. Hvordan passer den historie med din oplevelse af cand.merc.(kom.)? 

Studielederen: Altså, for det første passer den sammen med dét jeg sagde at der er to grupper. Den ene som 

gør det ene, og så den anden. For det andet, der hører, igen, der hører altid to til – én som prøver at eksklude-

re, og én som føler at han/hun bliver ekskluderet. Jeg vil nok reagere på den måde ”Hvis de ikke vil have mig, så 

er det deres problem. Hvis de ikke vil ha’ mig til en graduation ceremoni, så er det deres problem”. Det er ikke 

den studerendes problem. De går glip af noget hvis de ikke inviterer dem. Og jeg har også protesteret, men det 

har, historien er meget nem. Det var studienævnet som har fået penge til at lave lige præcis denne hér gradua-

tion. Og så er det jo klart – hvem inviterer studienævnet? De studerende studienævnet har ansvaret for. Og 

derfor sagde vi ”Vi gør det samme i fremtiden”. Ovenikøbet, og så kommer virkelig guleroden hér, har vi en 

aftale med Relations People, der bliver stiftet en pris for det bedste cand.merc.(kom.)-speciale. 10.000 kr. Som 

bliver udvalgt af en jury bestående af en dommerkomite, tre fra erhvervslivet, branchen, og tre fra akademia. 

Èn af dem er cand.merc.(kom.) Alumni forkvinden, og så er det Mikkel19 og mig. Så i stedet for at sige ”De vil 

ikke lege med os”, så siger vi ”Så, nu leger vi, men nu leger vi rigtigt. Nu giver vi fuld gas.”. Og nu kan jeg ikke 

sige til den studerende hvad hun skal gøre, men altså ”hvis de ikke vil ha’ mig” – tjah, det er deres problem. 

Hun havde måske været et rigtig godt bidrag til deres fest, til deres graduation, til deres image – I don’t know. 

Interviewer: Så vil jeg vende tilbage til den dimissionsreception som I har planlagt til januar for 

cand.merc.(kom.)-dimittender. Det er første gang I holder arrangementet – hvorfor har I valgt at arrangere 

det? 

Studielederen: Nr. 1 har du lige hørt – som reaktion på at vi ikke accepterer at blive ekskluderet, eller at man 

ekskluderer vores studerende. Så vi reparerer på det. Og så vender vi det til noget positivt og siger ”Det kan 

godt være at de laver sådan noget ’masse-halløjsa’ der, til alle mulige specialer, men kommunikations-specialer 

i Danmark, det er hér hvor man får anerkendelse for”. Og så var det simpelthen, vi har haft dimittendreceptio-

ner i mange år på HA(kom.), fordi der var det nemt at få fat på de studerende. Vi har hér et problem med 

cand.merc.(kom.), fordi de bliver jo færdige i løbet af et helt år, de bliver jo ikke færdige så man kan sige ”nu, 

stop, nu er I alle sammen færdige, har været på ferie – nu laver vi en dimittendreception”. Så det er sådan no-

get simpelt noget som at få fat i folk, for deres e-mails, dem som viv har, de er væk, de bliver slettet, de bliver 

lukket. Vi kan ikke få – vi må ikke bruge CPR register – så det er utroligt svært overhoved at få fat i dem. Men 

nu viser det sig at man prøver, ifølge Fremdrivelsesreformen, som jeg kalder ”fradrivelsesreformen”, men det 

er så igen på min egen regning. Man driver de studerende fra universiteterne, så hurtigt som muligt. Nu viser 

det sig, som følge, at man prøver at samle kandidatstuderende, at de alle sammen kommer med en kontrakt 
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omkring d. 15. december, og så prøver man at sluse dem igennem forløbet så de bliver færdige dér omkring 

sommer. Så der bliver i fremtiden i hvert fald, måske om 2-3 år, det tager lidt tid før den er indkørt, så bliver 

det sådan rimeligt klart at omkring oktober kommer en hel bølge af folk som bliver færdige. Og så giver det 

mening at vi skifter fra januar til oktober. Men nu har vi sagt ”nu kigger vi bare ét år tilbage”, i stedet for at 

vente de dér 2-3 år, hvor det ville være nemmere at gøre – lad os starte nu, men så kigger vi bare på alle de 

specialer som er skrevet inden for et bestemt år, dvs. i 2014. Det gør vi i slutningen af året, så opfordrer vi vej-

lederne til at melde ind hvis de har noget ekstraordinært, vi har defineret hvad ”ekstraordinært” er, udover at 

det skal være mindst 10 (specialer, red), har vi defineret hvad vi leder efter, innovation og nytænkning osv. 

osv., anvendelsesmulighederne, alt det dér som juryen skal bruge. Dvs. at en vejleder skriver typisk sådan en 

sides penge og siger ”det hér er fremragende fordi bla-bla-bla”, motivation, så kigger juryen på de forestående 

og finder én. Så derfor har vi sagt ”Så er det nu – nu skal vi starte med det hér”. Så det er både tricked by at vi 

ikke måtte lege med de andre, som jeg synes var uforskammet og småligt, men de synes sikkert noget andet 

(griner), og det har de også lov til, og nr. 2: At vi forventer at i fremtiden bliver det nemmere at få en større 

gruppe som bliver færdige nogenlunde inden for de samme 3 mdr. Og så giver det meget mere mening at sam-

le de folk til en reception, fordi kommer de efter, måske har de afleveret i februar, kommer de i så næste år i 

januar, som det er i dag? – det ved jeg ikke. Og cand.merc. har prøvet at køre den hér hårde linje med at man 

skal aflevere kontrakten på et bestemt tidspunkt, før de overhoved havde retsmidler til det, de har bare gjort 

det. Og hvis folk ikke gør, så sker der ikke noget – du har ikke nogen sanktionsmuligheder. Men derfor har de 

haft den hér. Nr. 3: Der kom en pose penge, noget ekstra, og de skulle bruges til undervisning, og så har man 

lavet sådan noget konstruktion at en del af dét gik til finansiering til den hér reception, som gerne skal, hvad 

skal man sige, give de studerende den hér overgang til erhvervslivet. 

Interviewer: Tilbage til ”fradrivelses-reformen”. Jeg blev bare lidt nysgerrig på hvad du ligger i dét? 

Studielederen: Jeg ligger i det at man har skruet det sammen på en måde som ikke giver mening. For det første 

siger man ”de studerende får…”. Jeg starter et andet sted. På den ene side vil man have at de studerende bliver 

hurtigt færdig, på den anden side giver man dem 3 års SU på overbygningen. Hvis man kun gav dem 2 – ville 

det ikke være den nemmeste løsning? Så ville nogen i hvert fald skynde sig. Ikke alle. Men dét tør man ikke. Så 

man pudser den af på institutionerne, dvs. universiteterne. De skal sørge for at de studerende bliver hurtigere 

færdige. Uden at man kan bruge den hér skrue som er nemmest at skrue på – nemlig SU’en. Så teknisk er det jo 

ikke noget problem. Politisk er det selvfølgelig en varm kartoffel (griner). Så det er sådan min baggrund til min 

vurdering af det hér. Så kommer nr. 2: Så har man lavet en ændring, en reform, som har nogle uhensigtsmæs-

sige bivirkninger. Man kalder det sikkert nok ”kollateralskade” – ligesom når du smider en bombe, så ”desvær-

re må vi beklage at der var så mange civile ofre, det er bare kollateralskade”… Nå, så man har lavet noget fuld-

stændig vane-regulerende, at sådan én som vores ven Viktor han skal nu læse, i stedet for at man var large og 

sagde, ”OK, du må gerne supplere på dén og dén måde”, så havde han suppleret inden for et halvt år. Nu må 

han læse en helt ny bachelor for at komme ind i den uddannelse han gerne vil ind, han har læst HA(kom.), og vil 

gerne fortsætte med PKL, men politisk kommunikation. Og så vil han gerne supplere, men det må han ikke. Han 

kan klare det inden for et halvt år – det må han ikke. Nu skal han starte en hel bacheloruddannelse. Som hel-

digvis vil tage ham kun 2 år (griner), ”kun”, så 2 års forlængelse, pga. en reform hvor man gerne vil have at det 

går hurtigere. Dét kalder jeg ”fradrivelses-reform”. Det er ét af de eksempler hvor den er fuldstændig henne i 
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vejret, i stedet for at man bare tager skridtet og siger ”I får 2 års SU – that’s it” til den overbygning. Og så gør 

man noget andet i øjeblikket, noget man er i gang med, men det har ikke noget direkte med det at gøre, man 

er i gang med at undergrave retten til en kandidatuddannelse. Og så det dér reform-halløjsa, har ført til noget 

andet; institutionerne får faktisk ikke 2 år. Altså, vi troede, hvis en kandidat bliver færdig inden for 2 år, så får vi 

en bonus. Den bonus har de selvfølgelig taget fra kandidat-studerende, så vi kan kun få den igen hvis de stude-

rende bliver hurtigere færdig. Men man giver os ikke 2 år – man giver os 2 år minus 3 mdr. Hvorfor det? – ”ja-

men, I starter jo først i september. I starter ikke i august”. Altså, det er, folk som er nogle regne-drenge, uden at 

sætte sig ind forskellige forhold, især ikke i en situation som vi er i på CBS, med folk som skifter faglighed, kan 

man så sige, eller uddannelse. Det har de overhovedet ikke tænkt på, fordi de kender kun cand.scient.pol hvor 

man læser 5 år – færdigt arbejde. De første 3 kalder man bare ”bachelor”. CBS har en andel model med mange 

døre ind, men kun få døre ud. Og så kan man skifte når man er kommet gennem den dør. Og det fungerer 

overhoved ikke med det system. Og så sidste argument for ”fradrivelses-reformen”, eller imod: Det gør inter-

nationalisering af vores studerende utroligt svært. Fordi de skal nu, før de går på udlandsophold, bevise at de 

får de fag, som vi kan godskrive dem i deres uddannelse. Hvis de ikke gør det, så har de misset et halvt år. Og 

nu kommer de i den situation at, 2 ting. For det første: I Europa og i USA og where ever i verden, de har ikke 

alle samme rytme som vi har. De starter ikke 1. september nødvendigvis. Der er mange som starter 1. august, 

eller 1. oktober. I Holland er det helt anderledes – der har de trimester. Hvornår slutter de? – der er mange 

som slutter i februar, har deres eksamen i februar. I USA. Men samtidig skulle de jo gerne være hér, i deres 

næste semester. Såøhh, det bliver sværere og sværere. Og hvis de nu kommer derhen, og så siger de ”ja, det 

kursus vi har, desværre, det er lukket, der var ikke studerende nok, eller der er studerende for meget, du kan 

ikke komme med”, så skal vi hastebehandle en ny ansøgning, ny ansøgning igen igen igen, det bliver sværere og 

sværere. Før kunne vi bare sige ”Nå, jamen altså, nu igen”. Det man tjener på at de bliver hurtigere færdige, 

mister man på de studerendes muligheder for at få udlandsophold, fordi det koster tid. Så vi sidder i knibe på 

CBS. Indtil nu har vi sagt ”vi vil gerne have den internationalisering, det må koste dét det må koste – OGSÅ som 

institution”, fordi vi får mindre støtte hvis kandidaterne ikke bliver færdige til tiden. 


