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Forord 
 
Da de første tanker om emnet for en masterafhandling begyndte at trænge sig på, kredsede de om 

noget udefinerligt i forbindelse med fusioner. Spørgsmålet om fusioner på erhvervsskoleområdet 

var netop sat på dagsordenen, men forekom fortsat som noget, der ikke hørte den allernærmeste 

fremtid til. Et emne i relation til fusioner kunne derfor være en mulighed for en personlig forbere-

delse og kvalificering til at deltage i en proces, der sandsynligvis ville blive aktuel på et senere tids-

punkt. Men før tankerne om emnet var blevet konkretiseret var fremtidsscenariet blevet et nutids-

scenarie. Min arbejdsplads er nu fusioneret med en anden handelsskole, og min forforståelse er en 

anden, idet mit fokus og min indfaldsvinkel er blevet påvirket af den verden, der nu er en realitet i 

mit daglige virke. 
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Udviklingen inden for handelsskoleområdet i 90erne. 
Skønt betegnelsen selvejende institution giver en opfattelse af høj grad af selvstændighed, er han-

delsskolernes handlemuligheder og vilkår reguleret helt på linie med egentlige statslige organisatio-

ner. 

Alle organisationer rummer ifølge Kurt Klaudi Klausen et mix af såkaldte normative vektorer, men 

mixet er forskelligt fra organisation til organisation. De normative vektorer er de rationaler, som 

styrer adfærden i organisationen og trækker den i forskellig retning og skaber situationer, som orga-

nisationen skal forholde sig til.  Klaudi Klausen opererer med tre grundlæggende vektorer, nemlig 

staten, markedet og det civile samfund. Statsdimensionen beskrives med begreber, som vedrører 

magt, politik og regler, markedet styres af penge og økonomi og motivationen er vinding, og den 

tredje dimension, det civile samfund vedrører værdier1. Internt i organisationen kan der opstå di-

lemmaer – krydspres - f.eks. når brugernes ønsker og behov er uforenelige med politiske mål og 

krav2. 

Gennem mange år havde handelsskolernes situation været karakteriseret ved, at organisationen ho-

vedsageligt kun var påvirket af to vektorer, nemlig staten og det civile samfund. Staten leverede 

deltaljerede regler og økonomien, og forældrene leverede eleverne i et stabilt omfang. Fra 

1990ernes begyndelse kom markedsdimensionen til at spille en stadig større rolle i forbindelse med 

indførelse af nye styrings- og incitamentsstrukturer på uddannelsesområdet. 

Udviklingen var et led i det moderniseringsprojekt, som den borgerlig regering lancerede efter rege-

ringsskiftet i 1982. Ifølge Anders Mathiassen faldt den borgerlige regerings politik i en række faser, 

hvor den første fase primært indebar en ideologisk og retorisk oprustning, og anden fase (fra 1985) 

bl.a. nye ledelsesprincipper i offentlige institutioner. Endelig fulgte omkring 1989 den tredje fase 

med nye styringsformer og nye ledelsesformer, som indebar mere magt til den daglige leder af insti-

tutionerne og en nedtoning eller afskaffelse af medarbejderindflydelsen3. Det er i denne tredje fase, 

at handelsskolereformerne fra 1991 skriver sig ind.  

Med økonomireformen (1991) fulgte, at hver elev udløste et taxametertilskud til dækning af de un-

dervisningsrelaterede udgifter. Reformen gav således skolen mulighed for at forøge sine indtægter 

ved at forøge elevtallet eller få formindsket sin indtægt, hvis eleverne svigtede uddannelserne. Det 

sidste var en realistisk situation i lyset af de faldende ungdomsårgange, som ville nå ungdomsud-

                                                 
1 Klaudi Klausen, Kurt: Offentlig organisation, strategi og ledelse. 2000, s. 15-16 
2 Beck Jørgensen, T.  og P. Melander: Livet i offentlige organisationer. 1992, s. 54-56 
3 Mathiesen, Anders: Til kritikken af modernisering og privatisering. Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1999/1 s. 49-51. 
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dannelsesniveauet i 90’erne. Med økonomireformen kan man sige, at også markedsdimensionen 

viste sig tydeligt i erhvervsskolernes verden. 

Samtidig med økonomireformen oplevede institutionerne og medarbejderne ved overenskomst-

forhandlingerne i 1991, at der blev etableret et betydeligt ændret aftalesystem, som indebar, at en 

række forhold nu skulle tidsfastsættes og aftales lokalt. Tanken bag aftalen var at synliggøre under-

visernes arbejde, en tanke som er fortsat op gennem 90erne4. I 1999 kunne man konstatere, at afta-

leresultatet blev ledsaget af en udtalt effektiviseringsforventning5.  

En af hovedkilderne til reformerne på styringsområdet og arbejdstidsområdet, findes i Undervis-

ningsministeriets ”Rammestyring og selvforvaltning” (1988). Undervisningsminister Bertel Haarder 

fremsatte bl.a. på grund heraf sine uddannelsespolitiske visioner i artiklen med titlen ”Hvorfor Pere-

strojka ?” 6. Frihed er omdrejningspunktet for den uddannelsespolitiske dagsorden, som sættes her. 

Et frihedsbegreb, der varieres og udfoldes i markedsmæssige termer (frit uddannelsesvalg, selvregu-

lerende mekanismer, brugerbestemt aktivitetsstyring, brugerorienteret ledelse, konkurrenceincita-

ment). 

De udtalte forventninger til kommende reformer var, at de ville medføre  

• kvalitet og service 

• effektivitet / effektiv ressourceudnyttelse / effektiv lokalledelse 

• faglig fornyelse – fra faglig stagnation til dynamik  

• forenkling  

og mere undervisning for de samme penge.  

Bag denne styringsideologi lå New Public Managementtænkningen, som siden den borgerlige rege-

ringsovertagelse i 1982 havde spillet en væsentlig rolle for udviklingen af den offentlige sektor.  
 

Ændringernes konsekvenser på skoleniveau. 

Skolerne blev efter 1991 som nævnt mere følsomme overfor udvikling i elevernes uddannelsespræ-

ferencer og demografiske ændringer i rekrutteringsgrundlaget og måtte derfor i overensstemmelse 

med publikationens tanker søge at ”gøre sig attraktive” for de unge7.  

Dette indebar grundlæggende ændringer i skolernes adfærd og selvopfattelse. Således begyndte 

mange skoler at definere sig som virksomheder, på det symbolske plan ved at forstandertitlen erstat-

                                                 
4 Bech Frandsen, H., m.fl.: Årtusindet ud. Handelsskolernes udvikling 1965-2000. 2000. s. 235. 
5 Bech Frandsen, op. cit. s 229. 
6 Haarder, Bertel: Hvorfor Perestrojka ? Handelsskolen 1988/10 s. 8-29. 
7 Rammestyring og selvforvaltning. 1988, s. 12. 
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tedes af direktørtitlen. Inspireret af virksomhedstankegangen begyndte mange skoler også at udar-

bejde strategiplaner - ofte vage og ret enslydende8.  

En situation, hvor flere elever er ensbetydende med øget indtægt, giver skolerne anledning til mar-

kante markedsføringsinitiativer i kampen om kunderne, og forskellige profileringsaktiviteter breder 

sig. I denne situation eksisterer der en risiko for at sekundærydelserne kommer i fokus på kerne-

ydelsens bekostning9.  

Indadtil etableredes nye ledelsesstrukturer, som opbyggede et system af egentlige ledere, der pri-

mært er beskæftiget med administrative og ledelsesmæssige opgaver og slet ikke eller kun i ringe 

omfang selv underviser.10 Lederen var ikke længere nummer et blandt ligemænd. Den flade struktur 

ændredes gradvist i hierarkisk retning. Adskillelsen mellem undervisere og ledere underbyggedes af 

den nye arbejdstidsaftale, som lagde loft over ledernes undervisningsaktiviteter. I takt med hierarki-

seringen skete der en forøgelse af og en specialisering i gruppen af mellemledere. Et udtryk for den 

udvikling ses i, at HFI, som repræsenterer lederne i handelsskolen, i 1984 havde 282 medlemmer 

fordelt på 57 skoler og 1999 528 medlemmer på 56 handels- og kombinationsskoler.11

Sideløbende med de økonomiske og strukturelle reformer gennemførtes i løbet af 90erne gentagne 

reformer og revisioner af erhvervsskolernes uddannelser, både med hensyn til udbud og indhold. I 

”Fremtidens Handelsskole” opregnes 10 reformer, som har berørt handelsskolerne siden 1991. Dis-

se ændringer omfatter økonomiske/styringsmæssige reformer, institutionsreformer og uddannelses-

reformer. Eksempelvis blev hhx i perioden 1990-2000 reformeret/revideret ikke mindre end 3 gange 

– 1991, 1995 og 2000, og der er udsigt til yderligere reformer i de kommende år12. 

Aktuelt synes det for mig klart, at erhvervsskolerne nu står overfor et brud i deres udviklingshistorie 

på linie med bruddet i 1991, hvor virksomhedstænkningen vandt indpas. Ved etableringen af større 

enheder er skolerne bl.a. på vej væk fra den tætte lokale forankring, som tidligere var et kendetegn 

for erhvervsskolerne. Udviklingen kan bl.a. aflæses i nye logoer, nye navne, og i nye sammensæt-

ninger af skolernes bestyrelser. 

Fusionstendenserne13 på erhvervsskoleområdet vil sandsynligvis kunne skrives ind i en ny moderni-

seringsfase karakteriseret ved fokus på stordriftsfordele og effektivisering. Tendenserne kan imid-

                                                 
8 Gleerup, Jørgen og Finn Wiedemann: De ungdomsgymnasiale læringskulturer – udfordringer under krydspres. 2000 s. 
35. 
9 Wiedemann, Finn: Gymnasiet mellem fortid og fremtid. Kulturens koder – i og omkring gymnasiet. 1995 s. 15. 
10 Bech Frandsen: op. cit. s. 265-66 
11 HFI 1959-1999. Udgivet af HFI. 1999. s. 6. 
12 Fremtidens Handelsskole s. 34. 
13 Se afsnittet Fusionstanker og –tendenser. 
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lertid også ses i lyset af de besparelser, der sker på centralt hold, og som kræver større enheder på 

lokalt hold, der kan overtage opgaver fra det centrale niveau. 

 

Fusionstanker og –tendenser på erhvervsskoleområdet. 

I sin redegørelse til folketinget om erhvervsskolernes institutionsstruktur fra 2000 kunne undervis-

ningsministeren endnu konstatere, at ”Grundlæggende har institutionsstrukturen – forstået som an-

tallet af uddannelsessteder og deres geografiske placering – været meget stabil siden 60erne”14. Men 

siden slutningen af 90erne har institutionsstrukturen på området for erhvervsrettede uddannelser 

været i opbrud. Således er der eksempler på regionale fusioner inden for de tekniske skoler og 

blandt AMU-centrene og etablering af kombinationsskoler, hvor en teknisk skole og en handelssko-

le fusionerer. Redegørelsen fra 2000 ser skolernes aktivitet som reaktion på reformerne på området 

og som en reaktion på de øgede krav om effektivitet, profilering, effektivisering m.m., som fremfør-

tes parallelt med reformerne15. 

Med vedtagelsen af ”Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse” i foråret 2002 blev 

spørgsmålet om ændringer i institutionsstrukturen på erhvervsskoleområdet for alvor sat på dagsor-

denen, idet lovens § 4 åbner muligheden for sammenlægninger, men også for opsplitninger og ned-

læggelser af institutioner. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at formålet er at skabe en 

enstrenget institutionsstruktur inden for de erhvervsrettede uddannelser. 

Målet med denne struktur er ifølge bemærkningerne til lovforslaget16 at skabe: 

 fleksible, relevante og stærke uddannelser 
 faglig og økonomisk bæredygtige institutioner med lokal forankring 
 overskuelighed og effektivitet 
 geografisk koordineret og forsvarligt uddannelsesudbud 
 optimal kapacitetsudnyttelse 
 administrative besparelser 

 
Som et element i skabelsen af den enstrengede institutionsstruktur forudsættes der som nævnt mu-

ligheden for at sammenlægge institutioner. Blandt fordelene ved den fremtidige struktur peges der 

på, at den indebærer muligheden for at sikre lokale og brede uddannelsesmiljøer i alle regioner, 

mere robuste institutioner, som kan bære højere effektivitetskrav, og en række synergifordele. 

                                                 
14 Erhvervsskolernes institutionsstruktur. Redegørelse til Folketinget, maj 2002. Redegørelsen findes på adressen 
http://www.uvm.dk/nyheder/erhvinst.htm
15 Erhvervsskolernes institutionsstruktur. Redegørelse til Folketinget, maj 2002. 
16 Bemærkninger til lovforslag om Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Fremsat 20. marts 2002. 
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm. 

http://www.uvm.dk/nyheder/erhvinst.htm
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm
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I bemærkningerne til lovforslaget prioriteres de ønskede strukturomlægninger inden for området. 

Førsteprioriteten har fusioner mellem tekniske skoler og AMU-centre i samme by, byfusioner. Der-

næst følger fusioner mellem tekniske skoler og AMU-centre i samme region. På tredje pladsen føl-

ger fusioner mellem handelsskoler i byer i samme region og endelig nævnes bymæssige/regionale 

fusioner mellem institutioner tilhørende forskellige skoleformer. 

Man er i bemærkningerne opmærksom på, at der er grænser for de økonomiske fordele, som fusio-

ner medfører, og at der kan opstå problemer med at fastholde de forskellige skoleformers særlige 

profiler inden for en fusioneret institutions rammer. 

For handelsskolernes vedkommende peger man på, at ”Handelsskolesektoren er præget af skoler 

med vidt forskellig størrelse, herunder mange mindre og små byskoler og to små handelskostskoler. 

Her vil der kunne være fordel ved institutionsfællesskab med flere uddannelsessteder inden for en 

region svarende til den strukturudvikling, som er i gang mellem de tekniske skoler indbyrdes”.17

Et af de elementer i det eksisterende system, som efter undervisningsministeriets opfattelse virkede 

strukturbevarende (bevarede små skoler), var det grundtilskud, som skolerne modtog. Derfor ville 

ændringer i dette kunne påvirke den ønskede institutionsstruktur. Ifølge HFIs høringssvar18 kunne 

ministeriets udspil ses som et ønske om mere end en halvering af det nuværende antal institutioner. 

Undervisningsministeren afviste dog i maj 2002, at det var målet at halvere antallet af handelsskoler 

ved hjælp af økonomiske incitamenter.19

Figur 1: Udviklingen handelsskoler og kombinationsskoler 1991-2001. 
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Kilde: HFIs økonomital 1991-2001 

                                                 
17 Bemærkninger til lovforslag om Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Fremsat 20. marts 2002. 
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm. 
18 HFIs høringssvar til Undervisningsministeriet 11. marts 2002. 
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm. 
19 Undervisningsminister Ulla Tørnæs’ svar på spørgsmål 2175 fra Louise Frevert 22. maj 2002. 
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm. 
 

http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm
http://www.ft.dk/?/samling/20021/MENU/00000002.htm
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Af figuren fremgår det, at antallet af (rene) handelsskoler var relativt stabilt indtil slutningen af 

90erne, hvor antallet reduceredes som følge af fusioner mellem to handelsskoler eller mellem han-

delsskoler og tekniske skoler. Allerede nu kan man forudse yderligere reduktion i antallet af selv-

stændige handelsskoler. Således vil antallet formodentlig reduceres med 4-5 skoler inden årsskiftet 

2003/04. 

 

Fusionsbegrebet 

De sammenlægninger, etablering af institutionsfællesskaber i undervisningsministeriets terminolo-

gi, som aktuelt finder sted, præsenteres oftest som fusioner i medierne og på skolernes hjemmesi-

der. Blandt iagttagere og medarbejdere stilles der imidlertid undertiden spørgsmålstegn ved, om der 

er tale om overtagelser snarere end fusioner. 

I bogen ”Effektive fusioner” skelner Cartwrigth og Cooper mellem en overtagelse – som ”en direkte 

tilegnelse” og en fusion som ”en sammenslutning eller gradvis sammenblanding mellem to hidtil 

selvstændige enheder.”20

Med udgangspunkt i den kommercielle verden kan en fusion defineres på følgende måde: 

”en juridisk og økonomisk sammensmeltning af hidtil selvstændige selskaber, der gennemføres en-

ten ved, at et selskab overtager samtlige aktiver og passiver i et eller ved, at 2 eller flere selskaber 

sammensmeltes til et nyt selskab.”21

Der er næppe tvivl om, at sammenlægningerne på erhvervsskoleområdet, der bygger på gensidig 

enighed og klart fremstår som indgået mellem ligeværdige parter, rent juridisk er fusioner, men når 

de bl.a. af medarbejdere kan opleves som overtagelser, hænger det formodentlig sammen med for-

hold, som tillægges en symbolsk karakter. Alene størrelsesforholdet mellem de fusionerende institu-

tioner og ledelsens placering og centralisering på den ene institution kan have indflydelse på bille-

det. Dertil kommer handlinger med et stort tolkningsrum, som f.eks. overflytning af og centralise-

ring af funktioner og ressourcer fra den ene institution til den anden, selvom flytningen rationelt 

(kan) begrundes i ønsket om optimal ressourceudnyttelse og stordriftsfordele.  

I det følgende vil begrebet fusion blive anvendt som betegnelse for den ændringsproces, hvor to 

selvstændige og formelt ligeværdige institutioner indgår et institutionsfællesskab. 

                                                 
20 Cartwright, Sue og Cary L. Cooper: Effektive fusioner – det personalemæssige aspekt. Kbh. 1993 s.  39. Forfatterne 
baserer deres skelnen på The Oxford Dictionary. 
21 Konkurrencerådet 1993 citeret efter s. 44 i Molin, Jan og Jesper Strandgaard: Fusioner i Danmark. Kbh. 1996. 
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Uanset om det drejer sig om fusioner eller overtagelser slår Cartwright og Cooper fast, at det ”hand-

ler om magt, forskellige opfattelser, kulturer og definitioner af situationen, og derfor er de potentielt 

konfliktfyldte med sociale og kulturelle følgevirkninger, der rækker langt ud over bestyrelses- og 

direktionslokalerne”22. 

En fusion indebærer integration på en række forskellige niveauer så som det proceduremæssige, der 

bl.a. omfatter økonomisystemer og politikker, det fysiske, der bl.a. indebærer integration af bygnin-

ger og teknologi, og endelig det socio-kulturelle, som omfatter normer, kutymer, ledelsesstil m.m. 

Ifølge mange forfattere er det sidste niveau langt det vanskeligste at realisere i praksis 23. Det under-

streges gentagne gange, at medarbejderne oplever fusionsprocessen som uoverskuelig og komplice-

ret 24 – en særlig periode, hvor der stilles spørgsmål ved alt. Fusionen er derfor en stærk belastning 

for medarbejderne25 og kan af disse opleves som en kriseproducerende begivenhed, uanset om man 

er vinder eller taber som følge af fusionen. Strandgaard går så vidt som til at tale om, at der sker (er 

risiko for) en udpining af de menneskelige ressourcer i forbindelse med fusioner.26

En særlig medarbejdergruppe i handelsskoleverdenen udgør mellemlederne - uddannelseschefer og 

uddannelsesledere. Det er en gruppe som henføres til ledelseslaget, men som ikke nødvendigvis har 

deltaget i fusionsovervejelserne i større omfang. Denne gruppe skal loyalt være med til at imple-

mentere fusionens ændringer og samtidig rumme og handle på de øvrige medarbejderes reaktioner 

og forventninger. Dette sker samtidig med, at de selv kan opleve deres position truet i forbindelse 

med fusionen. Det er denne gruppes situation Gitte Haslebo beskriver på følgende måde: ”Ofte in-

formeres de først på samme tidspunkt som medarbejderne, hvilket sætter dem i en utrolig vanskelig 

situation. For de fleste mennesker er det ikke psykologisk muligt at rumme andres usikkerhed og 

invitere til personlig stillingtagen og åbne diskussioner, hvis ens egen skæbne i virksomheden er ét 

stort spørgsmålstegn.”27

Mellemlederen bliver forandringsagenten, som skal medvirke til at realiserede de allerede tagne 

beslutninger. Man kan få et indtryk af den situation han står i ved at inddrage Buchanan og Boddys 

model for forandringssituationer28. 

                                                 
22 Cartwright og Cooper: op. cit. s. 42. 
23 Molin, Jan og Jesper Strandgaard Pedersen: Fusioner i Danmark. s. 29. 
24 Strandgaard Pedersen, Jesper (red.): Fusioner på tværs – fra plan til praksis. 1998. s. 75-76. 
25 Strandgaard Pedersen: op. cit. s. 87. 
26 Strandgaard Pedersen: op. cit. s 79-80. 
27 Gitte Haslebo: Organisationskonsultation, når virksomheder fusionerer s. 145. 
28 Her efter Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal: Organisationsteori. 2001 s. 284 og Jørgen Frode Bakka: Foran-
dringsagenter i en reform tid. I Uddannelse, læring og demokratisering. 2001 s. 296. 
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Figur 2: Forandringsagentens handlerum. 

 Radikale ændringer  
4. 
Stor udsathed 
Højt konfliktni-
veau 
 

  1. 
Kun lidt udsat 
Moderat konflikt-
niveau 

Kerneområde  
3. 
Moderat udsathed 
Lavt konfliktni-
veau 

   
2. 
Kun lidt udsat 
Lavt konfliktni-
veau 

Perifert område 

 Småjusteringer  
Kilde: Fivelsdal: op. cit. s. 296 

Ifølge Bakka og Fivelsdal må fusioner henføres til 4. kvadrant, hvor ændringerne er dybtgående og 

vedrører hjerteblodet i organisationen. Situationen kan også betegnes som karakteriseret ved høj 

grad af kompleksitet og usikkerhed, og ved at investeringerne både af økonomisk og tidsmæssigt art 

er betydelige.29 Der er således tale om en situation, hvor forandringsagenten kan opleve store van-

skeligheder og stor sårbarhed. 

 

Problemformulering. 
Som det fremgår af ovenstående er fusioner et nyt og yderst aktuelt fænomen på erhvervsskolerne. 

Problem: 

Erhvervsskoleområdet oplever aktuelt omfattende fusionsinitiativer, som bl.a. indebærer nye opga-

ver, roller, handlemuligheder og ny status for mellemledergruppen, som ofte ”skal lave det egentli-

ge fusionsarbejde” 30. 

Problemformulering: 

Hvordan oplever mellemlederne deres arbejdssituation og rolle i forbindelse med fusioner på er-

hvervsskoleområdet ? 

Hvilke lederroller kan mellemlederen i handelsskolerne aktualisere i forbindelse med fusioner ? 

Hvorledes påvirker fusioner mellemlederens organisatoriske handlemuligheder ? 

 

                                                 
29 Bakka og Fivelsdal: op. cit. s.295. 
30 Cartwright og Cooper: op. cit. s. 61.  
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I forbindelse med litteratursøgningen har jeg konstateret,  

- at der er skrevet relativt meget om fusioner mellem virksomheder, herunder om de socio-kulturelle 

aspekter.  

- at der er skrevet en del om mellemledere, men meget lidt om mellemledere og fusioner og 

- at der slet intet findes om fusioner og mellemledere på erhvervsskolerne.  

Derfor må jeg i opgaven trække på teorier og undersøgelser, som primært har deres udspring i fusi-

oner af erhvervsvirksomheder på det private område. 

 
Med henblik på at belyse problemformuleringens spørgsmål både teoretisk og empirisk består af-

handlingen af to hovedafsnit. I det første hovedafsnit fremstiller jeg henholdsvis teoretiske aspekter 

i forhold til fusioner og synsvinkler på mellemlederens rolle. Fusionsaspektet belyses med ud-

gangspunkt i en redegørelse af fusionens former og forløb, herunder er der bl.a. et fokus på de kul-

turelle aspekter, som indgår i processen. I behandlingen af mellemlederen er opmærksomheden sær-

ligt rettet mod mellemlederens roller og handlemuligheder i forbindelse med forandringsprocesser. 

I det andet hovedafsnit søger jeg på basis af en spørgeskemaundersøgelse at belyse 5 mellemlederes 

oplevelser af egen arbejdssituation, lederrolle og handlemuligheder i forbindelse med fusioner på 

erhvervsskoleområdet. Mellemledernes oplevelser sammenholdes her med relevante aspekter fra 

teoriafsnittet. 

I det afsluttende afsnit vil jeg forsøge at sammenfatte afhandlingens teoretiske og empiriske syns-

punkter med henblik på en konklusion og en perspektivering.  

 

Aspekter i forhold til fusioner. 
Fusionsmodeller. 

Når man ønsker at typologisere samarbejdsrelationerne mellem institutioner, mener jeg, at man kan 

tage udgangspunkt i følgende forhold: 

• Grad af forpligtelse 

• Integrationsgrad 

• Geografisk dækning  

• Faglig dækning (kompetencer, uddannelser) 
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Overvejelserne om grad af forpligtelse og integration afgør, hvilken karakter samarbejdet skal have. 

Spektret dækker fra fortsat selvstændige institutioner over uformelle aftaler til egentlige fusioner 

med høj grad af integration og forpligtethed31.  

Samarbejdet – eller her fusionen – kan som nævnt ovenfor også typologiseres ud fra den geografi-

ske (marked) og den faglige dækning (aktiviteter/produkter), som samarbejdet vil medføre. 

Figur 3: Fusionstyper. 

Geografisk dækning Faglig dækning 

Bymodel Monomodel 
Egnsmodel Kombinationsmodel(-skole) 
Regionsmodel Blandingsformer (hybridmodel) 

 
Hidtil har de to mest udbredte modeller været bymodellen, som er en kombinationsmodel, hvor en 

handelsskole og en teknisk skole i samme by fusionerer, og egnsmodellen, som typisk er en mono-

model, hvor f.eks. to nabohandelsskoler fusionerer. Et eksempel på bymodellen er Selandia, som er 

en fusion af Slagelse Handelsskole og Slagelse Tekniske Skole. Som eksempel på egnsmodellen og 

monomodellen kan nævnes fusionen mellem Kolding Købmandsskole og Fredericia-Middelfart 

Handelsskole. Blandingsformer repræsenteres bl.a. af EUC Nordvestsjælland, hvor den tekniske 

skole og handelsskolen i Holbæk først fusionerede (bymodel) og siden fik følgeskab af handelssko-

len i Kalundborg. 

 
Fusionens faser. 
 
Fusionsforløbet bliver i litteraturen ofte fremstillet som et rationelt faseforløb fra ide til implemen-

tering, hvor der i alle faser sker en afvejning af alle relevante forhold og inddragelse af relevante 

personer. I ”Skulle det være noget særligt” stiller Klaudi Klausen generelt spørgsmål ved mulighe-

den for at handle rationelt i en verden præget af usikkerhed og flertydighed og præget af, at indivi-

ders adgang til viden er begrænset og ufuldstændig.  

Der kan også efter min opfattelse rejses begrundet tvivl om, i hvilket omfang fusionsideerne tager 

udgangspunkt i rationelle eller objektive overvejelser. Motiverne til fusionerne kan forekomme me-

re eller mindre rationelle og være baseret på mere eller mindre udtalte motiver32. Fusionsideen kan 

fødes ved et tilfældigt møde, af håbet om adgang til flere uddannelser (på højere niveauer), af kriser 

i organisationen, økonomisk nødvendighed33 eller som imitation i takt med tidens trend, hvorved 

                                                 
31Skolesamarbejde og fusioner på handelsskoleområde. s. 2. 
32 Skolesamarbejde og fusioner på handelsskoleområdet.  s. 7. 
33 Eksempelvis fusionen af Helsingør Tekniske skole med Helsingør Handelsskole. Skolesamarbejde og fusioner s. 33. 
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man kan høste legitimitet i omverdenen, idet man fremtræder som en moderne organisation i takt 

med tidens krav.34 Man kunne forledes til at tro, at Klaudi Klausens ord er møntet på disse fusions-

forløb, når han siger, ”Det kan godt være, at de forsøger at handle rationelt, men deres adfærd vil 

ofte være bestemt af følelser, tilskyndelser, tilfældigheder og ikke mindst af traditioner, og af hvad 

der opfattes som passende”.35

Nedenstående fasemodel skal følgelig ikke ses som et realistisk billede på praksis, men som et red-

skab, der kan skabe overblik over en fusionsproces. Gennem modellen kan man bl.a. få et overblik 

over, hvilke problemer og opgaver der vil være i fokus under fusionsprocessen. I alle faser indgår 

der overvejelser om proceduremæssig, fysisk og socio-kulturel integration, men fokus vil være for-

skelligt i de enkelte faser. 

Figur 4: Fusionens faser. 

Ide  

 Afklaring af fremtid –  
status quo, samarbejde, fusion 

Forslag – kontakt  

 Forhandling 
Fokus på proceduremæssig integration (økono-
misk – juridisk integration) 
Bestyrelses-/direktørniveau 

Beslutning  

 Afklaring af problemer og konsekvenser som 
følge af beslutning 
Fokus på fysisk integration 
Inddragelse af mellemledere og medarbejdere 

Ikrafttræden  

 Implementering  
Overordnet niveau 
Driftsniveau/funktionsniveau 
Fokus på socio-kulturel integration 

Livet i fusionen  

 Opfølgning – revurdering 
Fokus på socio-kulturel integration 

  
Udarbejdet med inspiration fra Gunnar Mikkelsen, Haslebo, Strandgaard Pedersen. 

                                                 
34 Klaudi Klausen, Kurt: Skulle det være noget særligt ? Organisationer og ledelse i det offentlige.2001. s.174 
35 Klaudi Klausen: op. cit. 2001 s.173. 
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Fusioner og kultur 

I forbindelse med fusioner inden for erhvervslivet har opmærksomheden tidligere næsten udeluk-

kende været rettet mod økonomi og strategisk ”fit”36, hvor man bl.a. fokuserede på synergi og stor-

driftsfordele. 

I 80erne og 90erne har interessen ifølge Jesper Strandgaard Petersen37 også været rettet mod organi-

sationen og det kulturelle ”fit”. Opmærksomheden er her rettet mod, hvordan fusionen påvirker 

organisationen og individet. D.v.s. at man vender fokus mod integrationens socio-kulturelle indhold 

og omfang i forbindelse med fusionen. Integrationen på dette område indebærer ofte den mest lang-

strakte og komplicerede38 tilpasningsproces, idet der her skal ske en samkøring af de fusionerede 

virksomheder/institutioners værdier og kulturer, der som oftest er af forskellig karakter. Denne til-

pasningsproces bliver ofte undervurderet i forbindelse med fusioner39. 

Der er ifølge Nahavandi og Malekzadeh, der refereres i ”Fusioner på tværs”40, fire faktorer, som 

påvirker den kulturelle tilpasningsproces, og som i deres normative tilgang bestemmer hvilken 

tilpasningsproces, der bør gennemføres.  

                                                

De fire faktorer er: 

1. Attraktivitet Hvor attraktiv den dominerende virksomhed er set fra den overtagnes synsvin-

kel. 

2. Bevaringsønske Hvor vigtigt det er for de overtagne at bevare deres egen kultur. 

3. Beslægtethed Hvor nært beslægtede de fusionerede virksomheder er. 

4. Multikulturalitet I hvilket omfang den dominerende virksomhed accepterer og måske endog 

fremmer virksomhedernes forskellighed. 

De nævnte punkter ”bestemmer” iflg. forfatterne hvilken tilpasningsproces, der er mest attraktiv set 

ud fra henholdsvis opkøberens og opkøbtes synsvinkel. Punkt 1 og 2 fokuserer på den opkøb-

te/overtagnes synsvinkel og punkt 3 og 4 på opkøbers.  

I det følgende vil jeg fokusere på de overtagnes synsvinkel (punkt 1 og 2), og hvordan de relaterer 

sig til de 4 former for tilpasningsprocesser, som beskrives i det følgende.  

 

 
36 Strandgaard Petersen (red): op. cit. s. 59. 
37 Strandgaard Petersen  (red): op. cit. s. 59. 
38 Strandgaard Petersen (red): op. cit. s. 62 og  Molin og Strandgaard: op. cit.. s. 29. 
39 Cartwrigt og Cooper: op. cit. s. 49. 
40 Strandgaard Petersen (red): op. cit. s. 66 og Cartwrigt og Cooper: op. cit. s. 85-86. 
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Figur 5:Tilpasningsprocesser set fra de overtagnes synsvinkel. 
 
  Hvor vigtigt er det for medarbejderne i den overtagne virk-

somhed at bevare deres egen kultur ? 
(Bevaringsønske) 

 Meget vigtig  Helt uvigtig 
Meget attraktiv Integration 

(Kombination af 
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(Overtagelse af 
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Hvor attraktiv 
opfattes opkøbe-
rens kultur ? 
(Attraktivitet) Slet ikke attraktiv Separation 

(Adskillelse af 
kulturer) 

 Dekultivering 
(Opløsning af kul-

tur) 
 
Kilde: Strandgaard Pedersen(red): op. cit. s. 66, også gengivet i Cartwright og Cooper: op. cit. s. 86. Betegnelserne i 
parentes er min oversættelse af begreberne. 
 
Nahavandi og Malekzadeh arbejder med følgende fire former for tilpasningsprocesser41 i forbindel-

se med fusioner: 

Integration Integration forekommer, når man finder nogle af den andens kulturelementer at-

traktive og samtidig gerne vil bevare elementer af sin egen kultur. Der sker således 

en vis (begrænset) tilpasning, samtidig med at de fusionerende bevarer væsentlige 

elementer af deres kulturelle særpræg. Molin og Strandgaard taler om, at man lever 

i en form for ”fredelig sameksistens”42.  

Assimilation  I dette tilfælde vil den overtagne virksomhed helt tilpasse sig både den domineren-

de virksomheds struktur og kultur. Den overtagne virksomhed ophører nu ikke blot 

med at eksistere strukturelt men også kulturelt. 

Adskillelse  Virksomhederne fortsætter som adskilte enheder med hver deres særegne kultur, 

som fortsat udvikler sig på sine egne præmisser. Hvis den dominerende fusions-

partner i dette tilfælde ikke er multikulturel (jf. pkt. 4 ovenfor), vil der være risiko 

for et kultursammenstød.43

Dekultivering Dekultiveringen beskriver den paradoksale situation, hvor den overtagne virksom-

hed ikke sætter særlig pris på sin egen kultur, men på den anden side heller ikke ser 

                                                 
41 Cartwright, Sue og Cary L. Cooper: op. cit. s. 86; Strandgaard Pedersen, Jesper (red.): op. cit. s. 65-66 og  Molin og  
Strandgaard Pedersen: op. cit. s. 33-35. 
42 Molin og Strandgaard Pedersen: op. cit. s. 33. 
43 Cartwright og. Cooper: op. cit. s. 87. 
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den overtagende virksomheds kultur som et attraktivt alternativ. Der vil måske væ-

re mest korrekt at tale om opløsning – både kulturelt og strukturelt. 

 
Kulturtyper og kulturel integration. 
I det foregående afsnit er tilpasningsprocessen set i relation til, hvor attraktiv henholdsvis ens egen 

kultur og den andens kultur betragtes. Dette rejser spørgsmålet om, hvad der er karakteristisk for 

kulturer, som anses for attraktive.  

Med henblik på at analysere forskelle mellem organisationskulturer har Cartwright og Cooper op-

stillet en kulturtypologi, som er inspireret af en artikel af Roger Harrison fra 1972. Cartwright og 

Cooper opererer som det fremgår af tabellen med en enkelt typologi baseret på fire kulturtyper – 

magt-, rolle-, opgave- og personkultur.  

 

Tabel 1: Kulturtyper 

Magtkultur Centraliseret magt; kan reagere hurtigt 
Beslutninger tages af ledelsen alene 
Lægger vægt på individuelle frem for gruppebeslutninger 
Fungerer på implicitte frem for eksplicitte regler 
Individet motiveres af loyalitet til chefen eller af frygt for straf 

Rollekultur Bureaukratisk 
Fokus på rationalitet og effektivitet 
Vægt på formelle regler, nedskrevne regler og regler om arbejdsudførelse 
Klart definerede roller og autoritetsgrænser 
Upersonlig og ret forudsigelig 
Individet oplever hyppigt, at de let kan undværes og at roller er vigtigere 
end de personer, som udfylder disse roller 

Opgave-/resultat-
kultur 

Vægt på holdkultur og tro på organisationens mission 
Opgavekravene bestemmer arbejdets organisering 
Fleksibilitet og høj grad af autonomi til medarbejderne/begrænset kontrol  
Potentielt kreativt og tilfredsstillende miljø at arbejde i, men ofte også et 
udmattende miljø 

Personkultur Lighedsorienteret 
Beslutninger tages i fællesskab 
Eksisterer og fungerer ene og alene for at fremme de enkelte medlemmers 
personlige vækst 

Kilde: Cartwright og Cooper: op. cit. s. 68-73 og 89-91. 
 
Forfatterne mener, at man næsten kan forudse resultatet af en fusion ved at placere de fusionerende 

virksomheder på det kontinuum, som de fire typer udgør, idet nogle af disse typer passer bedre 

sammen end andre. 
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Der kan dog peges på en række svagheder i forhold til denne kulturtypologi. Således er der tale om 

meget forenklede kulturtyper (stereotypier), hvilket kan være medvirkende til, at det kan være van-

skeligt entydigt at identificere en organisation med én af disse 4 typer. Endvidere bygger de på en 

antagelse om, at der eksisterer en ensartet og sammenhængende kultur i organisationen, hvilket 

næppe er tilfældet. Der vil snarere være tale om en dominerende kultur og en række subkulturer. 

Ligeledes giver modellen indtryk af, at kultur er statisk og ikke dynamisk. På trods af disse svaghe-

der betragter jeg dog Cartwright og Coopers kulturtypologi som en anvendelig model i denne af-

handling. 

En kulturs attraktivitet hænger ifølge Cartwright og Cooper sammen med, om kulturen af det enkel-

te individ opleves som mere eller mindre restriktiv i forhold til vedkommendes personlige frihed44. 

Derfor vil ændringer, som vurderes at medføre mere kontrol med den ansatte, forventes at møde 

mere uvilje og modstand end ændringer, som ser ud til at øge den ansattes uafhængighed. 

 
Figur 6: Forholdet mellem kulturtyper og individuelle muligheder. 
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Kilde: Cartwright og Cooper: op. cit. s. 82 og 89. 
 
Generelt kan man sige, at der ifølge Cartwright og Cooper kan forventes problemer, hvis den domi-

nerende fusionspartner i figur 6 ligger til venstre for den dominerede partner.  

                                                 
44 Cartwright og Cooper: op. cit. s. 83 og Strandgaard Pedersen (red.): op. cit. s. 106. 
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Ifølge denne tankegang vil en fusion, hvor den dominerende part har en rollekultur, og den overtag-

ne part en magtkultur have større chancer for et positivt fusionsresultat end en fusion, hvor den do-

minerende part har en magtkultur og den overtagne part en rollekultur.45  

 

Mennesket i fusionen. 
I det foregående afsnit var den kulturelle integration i forbindelse med fusioner i fokus. Kulturen, 

som kan forekomme abstrakt og uhåndgribelig, bæres bl.a. af konkrete individer, som har deres 

daglige virke i organisationen. I det følgende vil jeg kort belyse nogle synspunkter på individernes 

reaktioner på en fusion. 

Gunnar Mikkelsen, der som revisor har arbejdet med fusioner på erhvervsskoleområdet, illustrerer 

den omstilling, som medarbejderne oplever, når de kommer fra en organisation til anden med nye 

værdier og normer, på følgende måde. 

Figur 7: Zonen for reduceret kompetence 
 -
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45 Cartwright og Cooper: op. cit. s. 89-91. 
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på de spørgsmål, som fusionen rejser. I forbindelse med fusioner på erhvervsskoleområdet må det 

forventes, at længden og kompleksiteten i denne zone opleves forskelligt afhængig af om medarbej-

deren er underviser, teknisk-administrativ medarbejder eller mellemleder. 

De reaktioner, som opstår i denne zone, kan ifølge forfattere, som har beskæftiget sig med de men-

neskelige reaktioner på fusioner, sammenlignes med de kriser, der kan opstå i privatlivet f.eks. i 

forbindelse med dødsfald o.l.46 I de fleste tilfælde beskrives og forstås disse kriseforløb på basis af 

fasemodeller, hvor man gennem en model som analytisk redskab søger at fange væsentlige aspekter 

ved reaktionerne. Ligesom de øvrige modeller, som anvendes i afhandlingen, skal modellerne her 

primært ses som et tankeredskab, ikke som et billede af virkeligheden, da der altid er individuelle 

måder at reagere på bl.a. afhængig af den enkeltes personlighed og erfaringer.47 Ligeledes kan 

samme individ handle forskelligt i næsten identiske situationer.48  

En hyppigt citeret model for menneskelige reaktioner på fusioner er Hunsaker og Coombs 9 fasede 

model49, som karakteriserer reaktionerne som ”merger syndrome”. De 9 faser i modellen er benæg-

telse, frygt, vrede, sorg, accept, lettelse, interesse, sympati og fornøjelse. I stedet for at se modellen, 

som en lineær fasemodel, anser jeg det som mere frugtbart, at se den som en palet af reaktioner, 

hvoraf en enkelt kan forekomme, eller flere kan forekomme i kombinationer af fortløbende og til-

bagevendende mønstre. 

Synspunkter på mellemlederens rolle. 
Mellemlederen - en definition. 

Da fokus i denne afhandling er på mellemlederen vil jeg i det følgende formulere den definition, 

som jeg tager udgangspunkt i. 

I ”The Structure of Organizations” fra 1979 definerede Mintzberg mellemledergruppen, som omfat-

tende “all members of the organization not at the strategic apex or in the operation core.”50 Både i 

denne definition og hos Sue Dopson er fokus på den position, som mellemlederen indtager i hierar-

kiet. Dopson definerer således mellemledere som ”all those in managerial positions above first line 

supervision and below top management e.g. in large companies, below the divisional board.”51 I 

                                                 
46 Strandgaard Pedersen (red): op. cit. s. 79;Haslebo: op. cit. s. 109; Cartwright og Cooper: op. cit. s. 44. 
47 Strandgaard Pedersen (red): op. cit. s. 79;Haslebo: op. cit. s. 110; Cartwright og Cooper: op. cit. s. 46. 
48 Haslebo: op. cit. s. 110. 
49 Se bilag 1 
50 Her citeret efter Henry Mintzberg: The Five Basic Parts of the Organization” i  Shafritz, Jay M. og J. Steven Ott: 
Classics of Organization Theory. 2001. s. 224 
51 Dopson, Sue og Jean Neumann: Uncertainty, Contrariness and the Double-bind: Middle Mangers’ Reactions to their 
Changing Contracs. 1994 s. 1. 
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disse definitioner siges der således ikke noget om arbejdets betydning eller positionens kompetence 

og ansvar. 

Med udgangspunkt i den angelsaksiske skoleverden har Kemp og Nathan defineret mellemlederen 

på følgende måde.52

“There is no simple definition of middle management in schools. The closest 
that one can come to a definition is to say that the school’s middle managers 
are those people whose role places them between the senior management 
team and those colleagues whose job description does not extend beyond the 
normal teaching and pastoral functions (1989: 7).” 

I fortsættelse af denne definition slår Fitzgerald fast, at ”a middle manager is simultaneously a 

leader, a manager and an administrator who works with and through other people to achieve key 

tasks and activities.”53 Definitionen relateres her ikke alene til position, men også til andres arbejde 

og til udførelsen af organisationens mål og aktiviteter. 

I forbindelse med sit arbejde om mellemlederen og reformimplementeringen har Hans Jørgen 

Knudsen defineret erhvervsskolernes mellemledere på følgende måde: 

”I dette skrift er en mellemleder således en leder, der har ledelsesansvar 
og som har direkte personaleansvar i forhold til lærere (eller for den 
sags skyld andre menige medarbejdere), og som har mindst eet lederni-
veau over sig”.54

Med udgangspunkt i denne definition vil mellemledere i det følgende være defineret som: personer, 

der står mellem topledelsen i form af bestyrelse og direktør (forstander) og medarbejderne, og som 

har til opgave at medvirke ved udformning og implementering af strategiske beslutninger og har 

ansvar for daglige driftsopgaver i et uddannelses-/funktionsområde, herunder personaleansvar i for-

hold til de undervisere og øvrige medarbejdere, som er i vedkommendes afdeling. Konkret vil der i 

det følgende være fokus på ledere, som før fusionen bar stillingsbetegnelser som uddannelseschefer 

eller uddannelsesledere. 

 

                                                 
52 Her citeret efter Fitzgerald, Tanya: School Middle Management: The Frequently Forgotten Tier in Schools. 
http.//English.unitecnology.ac.nz/resources/resources/middle_managers.html 
53 Fitzgerald, Tanya: op. cit. 
54 Knudsen, Hans Jørgen: Mellemlederen og reformimplementeringen – kompetenceudvikling og forandringsledelse. 
2002 s. 8. Mine understregninger. 
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Lederroller og handlemuligheder. 

I ledelseslitteraturen har der gennem årene været stor interesse for at afdække og definere forskelli-

ge lederroller55 enten med udgangspunkt i praksis eller gennem en begrebsmæssig analyse. 

I 1970erne opstillede Mintzberg således med udgangspunkt i iagttagelse af faktisk lederadfærd 10 

forskellige lederroller, som efter hans opfattelse er almengyldige for alle ledere uanset ledelsesni-

veau56. De 10 lederroller er fordelt på følgende 3 hovedgrupper.57

Interpersonelle roller Disse roller fokuserer på skabelse af kontakt udadtil og indadtil i forhold 

til organisationen. De interpersonelle roller omfatter topfigur, leder/anfø-

rer og forbindelsesled. 

Informationsroller Denne gruppe dækker roller, som vedrører indsamling, fortolkning og 

formidling af informationer i både dimensionerne indad-udad og opad-

nedad. Informationsrollerne er informationssøger, informationsspreder og 

talsmand. 

Beslutningsroller I denne gruppe, som omfatter rollerne som initiativtager, problemløser, 

ressourcefordeler og forhandler, er fokus på forandring, problemløsning 

og ressourcefordeling. 

Også i Kurt Klaudi Klausens værker fra de senere år om ledelse i det offentlige opereres der med 

begrebet lederroller. Klaudi Klausen mener, at lederrollerne er afhængige af, hvordan lederen opfat-

tes/opfatter sig selv, og at rollen tager udgangspunkt i placeringen i hierarkiet, men også i hvordan 

lederen agerer/udfylder rollen58. Klaudi Klausen peger også på, at ændrede grundvilkår i omverde-

nen – øget kompleksitet, øget turbulens, krav om åbenhed og voksende krydspres - har nogle ledel-

sesmæssige konsekvenser59, som fremover i det offentlige aktualiserer lederrollerne som chef, stra-

teg, leder og politiker. Disse roller mener han sammenfatter og kan paralleliseres med de roller, 

Mintzberg og Erik Johnsen tidligere har opstillet60.  

                                                 
55 Rolle forstås her som “en persons faktiske oppførsel innenfor rammerne av en bestemt status”. Hylland Eriksen, 
Thomas: Små steder – store spørgsmål. Innføring i socialantropologi. Oslo 1994 s. 53. 
56 Bakka og Fivelsdal: op. cit. s. 194.  
57 Bakka og Fivelsdal: op. cit.  s. 195-196. I bilag 2 findes et oversigt over de forskellige roller baseret på Bakka og 
Fivelsdal. 
58 Klaudi Klausen: op. cit. 2001 s. 231 og Klaudi Klausen: op. cit. 2000 s. 44. Erik Johnsen opstillede i 1970erne med 
udgangspunkt i sin definition af ledelse som en målsættende, problemløsende og sprogsskabende aktivitet 27 forskellige 
lederroller. I artiklen ”Ledelse i det 20. århundrede” fra 1999 omtaler Erik Johnsen, de 9 roller som fremkommer, når 
den målsættende og problemløsende dimension kombineres, som de grundlæggende lederroller. 
59 Klaudi Klausen: op. cit. 2000 s. 46. 
60 Klaudi Klausen: op. cit. 2000 s. 48 og Klaudi Klausen: op. cit. 2001 s. 236. 
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I sit arbejde fokuserer Mintzberg på ligheder, medens Rosemary Stewart61 fokuserer på variation i 

lederadfærd. Hos Stewart er lederrollen udspændt mellem krav, valgmuligheder og begrænsnin-

ger62.  

Kravene udtrykker det, som enhver i jobbet som minimum skal gøre63, eller som Ry Nielsen formu-

lerer det - det ”lederen skal leve op til, hvis han vil beholde sit job”64. Der kan være tale om opfyl-

delse af resultatmål, deltagelse i møder, overholdelse af procedurer. Der er altså tale om de pligter, 

handlinger og det ansvar, som man er pålagt og forventes at leve op til. Kravene påvirkes også af 

andres forventninger, om hvad lederen skal gøre, og hvilke konsekvenser det får, hvis vedkommen-

de ikke lever op til disse forventninger. 

” Managers work with other people who have expectations about 
what they will do and how they will do it. The extent to which these 
expectations are demands that the manager must meet will vary 
with the individual’s power to enforce his expectations. … Both 
colleagues and subordinates may have such power, and thus be in 
a position to ensure that some over their expectations are demands 
upon the manager.”65

Begrænsningerne er de faktorer, som sætter grænser for, hvad personen i jobbet kan gøre. Disse 

begrænsninger, af in- eller ekstern oprindelse, kan være af ressourcemæssig, lovgivningsmæssig 

eller organisatorisk karakter, begrænsninger som følge af kollektive aftaler, de fysiske rammer, eller 

som følge af personers forventninger og holdninger til f.eks. ændringer.66 ”Attitudes of subordina-

tes, colleagues, and of the manger’s boss may constrain what changes can be made in the unit”.67 

Dette er således de ydre vilkår, som sætter rammerne for lederens udfoldelse. 

Valgmulighederne er, hvad indehaveren af jobbet kan gøre eller kan lade være med at gøre, f.eks. 

med hensyn til, hvordan arbejdet skal gøres, hvilket arbejde der skal gøres, hvordan bestemmelser 

skal tolkes, eller hvordan tiden skal anvendes. Det er valgmulighederne, der gør det muligt for en 

leder at udføre et job forskelligt fra en anden leder i et tilsvarende job.68  

Over tid kan såvel kravene som begrænsningerne forøges eller formindskes med enten øgede eller 

formindskede valgmuligheder til følge, idet det er i rummet mellem krav og begrænsninger, at lede-

rens handlerum og valg-/handlemuligheder befinder sig. Lederen kan gennem sine handlinger selv 

                                                 
61 Stewart, Rosemary: A Model for Understanding Managerial Jobs and Behaviour. Academy of Management Review 
1982 s. 7-13. 
62 Klaudi Klausen: op. cit. 2000 s. 40. 
63 Stewart, Rosemary: Choices for the Manager. 1982 s. 2 . 
64 Ry Nielsen, J. C.: Hvad ledere gør – er ikke altid det rigtige – eller godt nok! Officeren 1997 sept. S. 21 
65 Stewart: Choices. 1982. s. 4. 
66 Stewart: A Model.. 1982 s. 11. 
67 Stewart: Choices. 1982. s. 5. 



22 

være med til at påvirke kravene og at ændre begrænsningerne og dermed skabe sig et øget handle-

rum. Ændringer kan også skyldes forandringer i omgivelserne eller andre personers handlinger i 

organisationen.69

Figur 8: Krav, begrænsninger og valgmuligheder 

 

Begrænsninger 

Valgmuligheder 

Krav 

Kilde: Rosemary Stewart: Choices. 1982. s. 7. 

I ”Offentlig organisation, Strategi og Ledelse” peger Klaudi Klausen på, at den særlige offentlige 

kontekst sætter rammerne for det ledelsesmæssige råderum/handlerum i offentlige organisationer, 

men også på at rummets størrelse og dermed lederens handlemuligheder kan påvirkes af både inter-

ne og eksterne forhold.70 Ændringerne på erhvervsskoleområdet kan ses som eksempler på, hvordan 

både politiske initiativer og markedsgørelsen af uddannelser påvirker det ledelsesmæssige råde-

rum71.  

Hvis man ser situationen for lederne på handelsskolerne efter 90ernes reformer gennem en optik 

svarende til Stewarts, kan den efter min opfattelse anskueliggøres som i følgende generelle model. 

                                                                                                                                                                  
68 Stewart: Choices. 1982. s. 5-6 og 22. 
69 Stewart: Choices. 1982. s. 7. 
70 Klaudi Klausen: op. cit. 2000. s. 40. 
71 Se afsnit om handelsskolerne i 90erne. 
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Figur 9: Krav og begrænsninger i 90ernes erhvervsskole. 
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Som følge af de institutions-, styrings- og økonomireformer, som i løbet af 90erne har berørt han-

delsskolerne, er grænserne på nogle punkter flyttet udad bl.a. som følge af decentraliseringsbestræ-

belser og lokal dispositionsfrihed. På andre punkter er grænserne rykket indad f.eks. som følge af de 

ressourcemæssige begrænsninger og de krav om effektivisering i den offentlige sektor, som er ble-

vet stillet i løbet af 90erne.  

 

Mellemlederen i forandringsprocesser  

I en artikel i Børsen pegede professor Steen Hildebrandt i 1997 på, at der aldrig har ”været nogen 

særlig stor teoretisk interesse for mellemlederen hos de forskere, der beskæftiger sig med organisa-

torisk forandring og den lærende organisation”72. Hildebrandt fortsatte med at konstatere, at ”i det 

omfang, mellemlederen har tiltrukket sig opmærksomhed fra disse forskere, så har den generelt 

været negativ”73. Den mellemleder, som fremtræder i litteraturen ved sjældne lejligheder, er således 

normalt ikke forbundet med noget positivt. Mellemlederen fremstilles ofte som et statisk element i 

organisationen og som repræsentant for en bureaukratisk organisationsform, som den informations-

teknologiske udvikling har overflødiggjort.74  

                                                 
72 Steen Hildebrandt: Mellemlederen: Bremseklods eller forandringsagent. Børsen 31. 10. 1997. 
73 Steen Hildebrandt: ibid.; Kollberg, Anne og Charlotte Grønning: Er mellemlederens rolle udspillet. Ledelse i dag 
1996/23 s. 27-35. 
74 Jfv. Kollberg og Grønning: op. cit. s. 27-35. 
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Den litteratur, som findes vedrørende mellemledere i forandringsprocesser, er hyppigt baseret på 

erfaringer fra store virksomheder – ofte produktionsvirksomheder, hvor vilkårene selvfølgelig er af 

en anden karakter end i en professionsorganisation. Erfaringerne og udsagnene må derfor ses i lyset 

af deres oprindelsesområde og de vanskeligheder, der kan være forbundet med at overføre dem til 

genstandsområdet for denne afhandling. 

Som nævnt er mellemlederen i de senere år hovedsageligt fremstillet negativt i litteraturen. For ek-

sempel ses han som et filter, der er skudt ind mellem virksomhedens top og medarbejdere, og han 

ses som en barriere for medarbejdernes udvikling. Synspunkterne signalerer en vis magt baseret på 

muligheden for at sortere i og videregive informationer og muligheden for at hindre andre i at ændre 

deres situation. 

Mellemlederne fremstilles desuden ofte som forandringsmodvillige elementer, der søger at obstrue-

re ændringer, fordi disse kan påvirke deres jobsikkerhed, deres fremtidige jobindhold (opgaver og 

ansvarsområde) og sandsynligvis vil medføre ekstraarbejde uden at opnå en personlig gevinst.75 

Modviljen kan evt. forklares med, at mellemlederen oplever at stå med den største risiko for tab i 

forbindelse med omstruktureringen. Modviljen - konservatismen - kan også ses som en generel 

menneskelig reaktionsmåde i forbindelse med store ændringer. Bendix peger på ”It is inescapable 

that people obtaining security and predictability from established corporate culture, principle, and 

standards must at least be sceptical towards reforms in these areas”.76  

Mellemlederne beskrives også som dødvægte, som er overflødige og blot gør hierarkiet i organisa-

tionen alt for omfattende og stift. En fjernelse af mellemlederne vil efter denne opfattelse gøre kom-

munikationen og beslutningerne i virksomheden hurtigere og mere effektive bl.a. gennem øget brug 

af informationsteknologi. Fjernelsen ville ifølge denne opfattelse også give medarbejderne 

mulighed for udvikling og øget ansvar og motivation. Desuden ser nogle en evt. fjernelse af mel-

lemlederen som udtryk for, at denne får ansvaret for mangler, som gør at organisationen ikke kan 

opfylde sine mål.77  

Mellemlederen beskrives endelig som flaskehalse, som er overbelastede, fordi de har for mange 

opgaver og for få eller færre og færre ressourcer til deres rådighed, samtidig med at de er usikre på 

fremtiden. Blandt de faktorer, der skaber denne situation, peges der på flere opgaver, øgede krav om 

ansvarlighed, regnskabsaflæggelse og øget vægt på personlig præstation.78

                                                 
75 Bendix, Henrik W.: Middle Managers as Implementors of Intensive Change. Kbh. 1995. s. 129 
76 Bendix, Henrik W: op. cit. 1995. s. 130. 
77 Bendix, Henrik W: op. cit. 1995. s. 132 
78 Bendix, Henrik W: op. cit. 1995. s. 138-139 
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Mange af de problemer, som mellemlederen oplever, ligger ifølge Rosabeth Kanter i selve positio-

nen, som næsten uden undtagelse skaber en oplevelse af magtesløshed. ”There is practically no or-

ganizartional category as subject to powerlessness” 79. En af årsagerne til mellemlederens situation 

er ifølge Kanter, at mellemlederen ofte skal forklare og administrere opgaver og projekter, som han 

ikke har været med til at beslutte og skabe. Når Kanter udtaler sig om magtesløshed, gør hun det på 

basis af en magtopfattelse, hvor magt ”is the ability to mobilize ressources to get things done”80. 

Magten baserer sig ifølge Kanter på adgangen til: 

⋅ Ressourcer – økonomiske m.m. 

⋅ Støtte – fra overordnede, ligestillede og underordnede  

⋅ Information81  

Hvis man som leder/mellemleder kun i begrænset omfang har adgang til disse magtkilder, kan man 

opleve sig selv som magtesløs. 

Mellemlederens situation under forandringsprocesser har været emnet for en række undersøgelser, 

som Sue Dopson siden begyndelsen af 1990erne har publiceret alene eller sammen med andre bl.a. 

Jean Neumann og Rosemary Stewart. 

I en undersøgelse fra 1994 har Dopson og Neumann undersøgt, hvordan mellemledere reagerer på 

forandringsprocesser, der påvirker deres rolle og ansvarsområde. Ifølge forfatterne medfører æn-

dringsprocesserne, at det, de bl.a. med inspiration fra Schein betegner som den psykologiske kon-

trakt, står til forhandling. Den psykologiske kontrakt er et udtryk for, at den ansatte (her mellemle-

deren) føler, at han bør handle på en bestemt måde, og at arbejdsgiverne til gengæld har visse for-

pligtelser - ”The set of unwritten expectations between an individual employee and the organisati-

on”.82 Med udgangspunkt i deres model for den psykologiske kontrakt mener forfatterne, at den nye 

kontrakt for mellemlederen bl.a. indebærer, at forventningerne flyttes i retning af, at vedkommende 

skal være generalist, have fokus på innovation, være risikovillig, og have en involverende ledelses-

stil og et synligt engagement.83  

Dopson og Neumann konstaterer 3 negative reaktionsmåder, når mellemlederne oplever ændringer i 

deres psykologiske kontrakt, nemlig usikkerhed, modstand og double-bind.84  

                                                 
79 Moss Kanter, Rosabeth: Power Failure in Management Circuits. I Shafritz og Ott: Classics of Organization Theory. 
2001. s. 346. 
80 Moss Kanter: op. cit. s. 313. 
81 Moss Kanter: op. cit. s. 314. 
82 Dopson, Sue og Jean Neumann: Uncertainty, Contrariness and Double-bind: Middle Manager’s Reactions to their 
Changing Contracts. MRP94/7. s. 3. 
83 Dopson og Neumann: op. cit. 5. 
84 Dopson og Neumann: op. cit. s. 8-9. 



26 

Når mellemlederen reagerer med usikkerhed er det ofte udtryk for forvirring på grund af manglende 

viden om og forståelse af ændringerne, hvilket medfører, at de kun vanskeligt kan have en klar stil-

lingtagen. Mellemlederen oplever, at ledelsens kommunikation er uklar, og at denne ikke forstår, 

hvilke behov mellemlederen skal have opfyldt for at kunne håndtere ændringerne. Det, der bekym-

rer disse usikre mellemledere mest er, hvordan ændringerne vil påvirke deres karrieremuligheder. 

Den typiske reaktion hos de usikre er ifølge Dopson og Neumann, at de arbejder hårdere og under-

streger betydningen af deres ekspertise i virksomheden.85  

Modvilje. Mellemledere, som reagerer med modvilje, udtrykker typisk negative følelser som ek-

sempelvis vrede i forbindelse med forandringerne og fokuserer på de selvmodsigende elementer i 

ændringerne. Mellemlederen vil beklage sig over sit øgede ansvar som følge af ændringerne samti-

dig med, at han oplever at hans magt og ressourcer mindskes. Mellemlederens reaktion vil ifølge 

forfatterne typisk være aktiv modstand.86

Double-bind. Med dette begreb, som Dopson og Neumann har hentet fra Bateson, menes en situati-

on, hvor en person ikke kan vinde, uanset hvad han kan gør. Mellemlederen, som står i forandrings-

processen, føler sig fanget i en situation, hvor vedkommende er tvunget til at vælge mellem to lige 

usikre situationer. Denne mellemleder vil ifølge forfatterne fokusere på risikoen for status- og magt-

tab og reagere med passiv modstand.87

Hvilken reaktion, mellemlederen udviser, afhænger ifølge forfatterne bl.a. af, hvor i karriereforlø-

bet/arbejdslivet vedkommende befinder sig, vedkommendes alder, og hvilke alternative handlemu-

ligheder han i øvrigt oplever.88

Skønt forfatterne har opmærksomheden rettet mod reaktionsmønstre, som umiddelbart kan opfattes 

som negative og uhensigtsmæssige, er deres konklusion ikke, at mellemledergruppen er overflødig 

og kan fjernes. 

I et tidligere arbejde fremhæver Dopson og Stewart, at mellemlederen i stedet for at blive overflødig 

vil blive vigtigere end tidligere. Dette kræver dog ændringer i mellemlederens holdning og kompe-

tencer i retning af fleksibilitet, forandringsparathed, samt at han skal udvikle sig fra ekspert til gene-

ralist.89

Også Bendix, som har beskæftiget sig med mellemlederen i en dansk kontekst, peger på, at mellem-

lederen kan indtage en væsentlig rolle under det, som han betegner som intensive forandringer. Dis-

                                                 
85 Dopson og Neumann: op. cit. s. 10-11 og 12. 
86 Dopson og Neumann: op. cit. s. 11 og 12. 
87 Dopson og Neumann: op. cit. s. 11 og 12. 
88 Dopson og Neumann: op. cit. s. 17. 
89 Dopson, Sue og Rosemary Stewart: The changing functions of lower and middle management. MRP 88/8. s. 9-10. 
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se er karakteriseret ved, at de sker i et meget højt tempo og er meget omfattende i forhold til virk-

somhedens og medarbejdernes liv. Bendix sammenfatter de udfordringer, som virksomhedernes 

mellemledere står overfor i følgende punkter: 

- ændret arbejdsindhold eller overflødiggørelse som følge af IT- og kommunikationsteknolo-

giens udvikling eller som følge af restrukturering af virksomheden f.eks. i forbindelse med 

fusioner. 

- personlig autoritet og generelle lederkvalifikationer erstatter hierarkisk autoritet og faglige 

kvalifikationer. 

En række træk gør ifølge Bendix mellemlederne til et særligt aktiv i forbindelse med forandrings-

processer, idet der gennem involvering af mellemlederen kan ske en direkte og markant påvirkning 

af aktiviteterne.90 Årsagen til dette er, at mellemlederen 

- kender de ansatte nøje og kan mobilisere dem. 

- har viden og magt til at fremme eller bremse topledelsens beslutninger og initiativer. 

- har en teknisk og driftsmæssig indsigt, som topledelsen ikke har. 

- er del af et netværk91. 

Bendix vender her nogle af de forhold, som tidligere er karakteriseret som negative til et positivt 

potentiale, og fokuserer på mellemlederens mulig positive og konstruktive rolle under forandrings-

processer. I sin artikel bemærker Bendix, at det negative og det positive billede af mellemlederen 

ikke gensidigt udelukker hinanden, men snarere må ses som komplementære perspektiver.92

Bendix opstiller 4 roller/funktioner, som mellemlederen positivt kan varetage i forbindelse med 

forandringsprocesser, nemlig integrator, forbillede, træner og leder. Disse rolletyper er dog ikke 

særligt udfoldede, hverken i Bendix’ danske eller engelske fremstilling93. 

Integratoren skaber sammenhæng i organisationen ved at formidle ”informationsstrømme, fortolker 

overordnede retningslinier, overvåger udviklingsforløb, koordinerer aktiviteter med sideordnede 

ledere, mægler i konflikter o.s.v.” 94 Bendix peger også på muligheden for læring i forbindelse med 

forandringsprocesser og på integratorens rolle, som en rolle der peger på og åbner mulighederne for 

og formidler resultaterne af læring i organisationen. 

                                                 
90 Bendix, Henrik W.: Mellemledere og intensiv forandring: Roller og fremgangsmåder. Ledelse og Erhvervsøkonomi 
2/96. s. 112 
91 Bendix: op.cit 1996. s. 113. 
92 Bendix: op.cit 1996. s. 120. 
93 Bendix: op. cit. 1995. s. 143-154 og Bendix: op. cit. 1996. s. 115-117. 
94 Bendix op. cit. 1996. s. 115. 
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Forbillede – Bendix mener, at denne rolle er særlig relevant i forbindelse med grænseoverskridende 

ændringer, hvor der et markant behov for at budskabet, metoder eller resultater bringes synligt ud i 

organisationen.95 Forbilledet kan således både være den særligt innovative mellemleder, mellemle-

deren der opnår markante resultater eller mellemlederen, der fungerer som rollemodel og viser hvad 

og hvordan tingene skal gøres og derigennem signalerer kravene til gruppen. 

Træner  - Funktionen dækker en række roller og kan medvirke til udvikling af de menneskelige res-

sourcer i virksomheden i forbindelse med gennemførelsen af forandringsaktiviteterne.96 Bendix 

peger på, at denne funktion harmonerer med de træk, som er karakteristiske for mellemlederens 

situation og position, idet mellemlederens stærke sider udnyttes, læringen sker gennem erfaring, og 

mellemlederen opnår et personligt udbytte i form af profilering og mobilisering af medarbejderne.97 

Der sker således på samme tid handling, læring og udvikling. Mellemlederen, der optræder som 

træner, bevæger sig fra kontrol til udvikling og kvalificering. 

Den sidste rolle – lederen - omfatter udover de øvrige roller som integrator, forbillede og træner en 

række andre kvaliteter. Blandt de kvaliteter – egenskaber - som mellemlederen, der vil udvise leder-

skab, skal besidde, peger Bendix bl.a. på troværdighed, integritet, energi og lysten til at lede98. 

Skal man sammenfatte ovenstående kan man sige, at fokus for integratoren ligger på vidensdeling 

og kommunikation, for forbilledet på rollemodellen, for træneren på udvikling og for lederen på 

helhedsorienteringen – og samtidig hænger de sammen og overlapper hinanden. 

På basis af sin undersøgelse konstaterer Bendix, at det er sjældent, at mellemlederne involveres tid-

ligt i forandringsprocessen, men at der sker en bredere involvering efterhånden som processen skri-

der frem. Bendix mener udfra sin undersøgelse, at succesfulde forandringsprocesser hyppigt er for-

bundet med, at centralt placerede mellemledere tidligt bliver inddraget i forberedelsen, og at øvrige 

mellemledere bliver inddraget i implementeringen. Desuden er det hensigtsmæssigt, at mellemlede-

ren udelukkende koncentrerer sig om sit eget ansvarsområde, hvorved uklarhed og magtkampe 

undgås, og at medarbejderne involveres i et omfang og på et tidspunkt, som er koordineret med 

mellemlederens inddragelse.99 Når Bendix vender sig mod praksis, konstaterer han, at der bliver 

lagt størst vægt på funktionen som integrator.100

                                                 
95 Bendix: op. cit. 1995. s. 146. 
96 Bendix: op. cit. 1995. s. 149 og Bendix: op. cit. 1996. s. 116. 
97 Bendix: op. cit. 1996. s. 116.. 
98 Bendix: op. cit. 1995. s. 150. Bedix’ 4 roller genfindes som 4 af de 9 roller, som beskrives af Kollberg og Grønning: 
op. cit. s. 31. Nemlig integrator, rollemodel, træner og leder. Kollberg og Grønnings oversigt over mellemlederroller er 
yderst kortfattet og stikordsagtig.  
99 Bendix: op. cit. 1996. s. 118-119. 
100 Bendix: op. cit. 1996. s.  119. 
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Empiri. 
Datagrundlag 

Da empiriens primære fokus er en kvalitativ undersøgelse af 5 mellemlederes situation i fusionspro-

cessen, er der anvendt en metode, som søger at fange reaktioner, holdninger og værdier101. Oprinde-

ligt var det hensigten at indsamle data gennem personlige interviews med 5 udvalgte mellemledere. 

Da dette viste sig at være meget krævende både tidsmæssigt og økonomisk, blev data i stedet ind-

samlet ved hjælp af et spørgeskema (postenquete)102, som blev formidlet via e-mail til responden-

terne.  

Da det netop er oplevelser og holdninger som er i fokus, er der anvendt få faktuelle objektive 

spørgsmål og overvejende subjektive spørgsmål103. Spørgeskemaet indeholder endvidere kun i be-

grænset omfang svarstrukturerende spørgsmål, men består primært af åbne spørgsmål, hvor respon-

denterne med egne ord besvarer de stillede spørgsmål104. Ved at anvende et spørgeskema med for-

trinsvis åbne spørgsmål, er det hensigten i et vist omfang at opnå nogle af interviewets styrkesi-

der/fordele samtidig med, at spørgeskemaets økonomiske og tidsmæssige fordele bibeholdes. 

Ved udvælgelsen af respondenter har det indgået i overvejelserne, at disse skulle repræsentere de 

forskellige fusionstyper105, institutioner i forskellige faser af fusionsforløbet og forskellige instituti-

onsstørrelser. Endvidere var det et ønske, at der blandt respondenterne var repræsentanter for begge 

skoler, der er involveret i en fusionsproces, for derigennem at have mulighed for at se fusionen og 

dens konsekvenser fra begge sider. Respondenterne var på forhånd kontaktet telefonisk og havde 

givet tilsagn om at medvirke, og alle havde desuden accepteret at besvare evt. uddybende spørgsmål 

telefonisk. Når antallet af respondenter er begrænset til 5 er det for at sikre overskueligheden inden 

for rammerne af arbejdet med den foreliggende afhandling. 

Blandt respondenterne er der kun tale om mellemledere, som før fusionen arbejdede i handelssko-

ler. Der er således ikke tale om mellemledere fra tekniske skoler, som er fusioneret med handels-

skoler.106 Som forudsætning for deltagelse i undersøgelsen er respondenterne garanteret anonymitet. 

 

 

                                                 
101 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne.  Kbh. 2002. s. 97 
102 Andersen: op. cit. s. 214ff. Spørgeskemaet findes som bilag 3. 
103 Hansen, Erik Jørgen og Bjarne Hjorth Andersen: Et sociologisk værktøj. Introduktion til kvantitativ metode. s. 37-
38. 
104 Andersen: op. cit. s. 105-06. 
105 Se side 10-11. 
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Diskussion af den anvendte dataindsamling og bearbejdning. 

I forbindelse med dataindsamlingen kan der peges på en række problemer, som generelt eksisterer i 

forbindelse med at anvende et spørgeskema. Et spørgeskema giver ikke som et interview spørgeren 

relativ stor kontrol over forløbet bl.a. gennem muligheden for at følge op på svar eller stille uddy-

bende spørgsmål, hvis der forekommer uklare eller ufyldestgørende svar107. Under et interview er 

der også mulighed for at korrigere, hvis respondenten misforstår et spørgsmål. Den samme mulig-

hed foreligger ikke, når der anvendes et spørgeskema. Dette problem kan imødegås ved en forudgå-

ende testning108 af skemaet på nogle testpersoner, hvilket dog ikke er foretaget i dette tilfælde. Når 

der anvendes et spørgeskema har man heller ikke mulighed for at registrere respondentens non-

verbale udtryk – pauser, ansigts- og kropsudtryk m.m. og dermed ikke mulighed for at reagere på 

disse. 

Ud over de generelle kritiske aspekter i forhold til at anvende et spørgeskema kan der også peges på 

nogle specifikke forhold i relation til de udvalgte respondenter. Der er således i alle tilfælde tale om 

mellemledere, som indtil videre har ”overlevet” fusionsprocessen, og der er desuden tale om ledere 

som tilsyneladende har bevæget sig op i organisationen, hvis man alene bedømmer det ud fra deres 

nye stillingsbetegnelser. Disse betegnelser er dog relativt diffuse og ikke så entydige som deres tid-

ligere stillingsbetegnelse som uddannelseschef.  Der er endvidere i 4 ud af 5 tilfælde tale om re-

spondenter, som efter deres egen opfattelse har deres baggrund i en institution, som er ”lillebror” i 

den fusionerede institution. Disse forhold kan indebærer en vis ensidighed i materialet. 

For halvdelen af respondenternes vedkommende er der tale om relativt kortfattede besvarelser af de 

stillede spørgsmål. Den resterende halvdel har besvaret spørgsmålene relativt omfattende og uddy-

bende. Dette afspejler endnu et problem i forhold til at anvende spørgeskemaer, idet besvarelsen af 

et spørgeskema kan opleves mere tidskrævende for respondenterne end et interview, hvor respon-

denternes udsagn ofte vil være mere umiddelbart formulerede - uden de samme overvejelser af for-

muleringerne som i forbindelse med skriftlige svar. 

Efter modtagelsen af spørgeskemaerne har jeg bearbejdet dem med henblik på at konstatere temaer 

på tværs af spørgsmål og spørgeskemaer. Disse temaer er herefter skematiseret og har fungeret som 

grundlag for den videre bearbejdning i de følgende afsnit.  

Det er klart, at mine tolkninger kan påvirkes af mangler ved spørgsmålene, urigtige eller mangelful-

de oplysninger, subjektiv sortering m.m. Det er dog efter min gennemgang af materialet og efterføl-

                                                                                                                                                                  
106 I bilag 4 findes en anonymiseret oversigt over respondenternes baggrund.  
107 Andersen: op. cit. s. 99 og 101. 
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gende telefonsamtaler med respondenterne mit indtryk, at besvarelserne må betragtes som relevante 

og troværdige. 

I forbindelse med bearbejdningen af data er jeg bevidst om, at jeg bærer min egen forforståelse med 

mig, herunder at jeg aktuelt selv er del af en fusionsproces. 

Undersøgelsen er begrænset af respondenternes udsagn om deres oplevelser i deres kontekst. Re-

spondenterne er begrænsede i deres opfattelse af processen, af deres egen forforståelse, habitus og 

erfaringer. Bearbejdning af data er således min konstruktion baseret på deres konstruktion af ”virke-

ligheden”. 

Det er min opfattelse, at undersøgelsen næppe kan gøre krav på, at resultaterne gælder for alle mel-

lemledere, som oplever fusioner på erhvervsskoleområdet, da disse er yderst forskellige med hensyn 

til forløb, model, størrelse, kultur o.l., men jeg mener, at undersøgelsen kan pege på nogle tendenser 

i forbindelse med fusioner og dermed belyse de stillede problemformuleringer. 

 

Mellemlederen i fusioner på erhvervsskoleområdet. 
I dette afsnit vil jeg belyse 5 mellemlederes oplevelse af egen arbejdssituation, lederrolle og hand-

lemuligheder bl.a. set i lyset af fusionsprocessen, medarbejdernes reaktioner og forventninger, samt 

de fusionerende institutioners kultur. 

 

Mellemlederens rolle i fusionsforløbet. 

Tidligere i opgaven har jeg opstillet en model for forløbet af fusionsprocesser109, og jeg har anført, 

at en række forfattere har peget på, at mellemlederen først inddrages i processen, når beslutningen 

om en fusion er taget110. Tidspunktet for hvornår mellemlederen inddrages eller informeres kan som 

beskrevet have konsekvenser for dennes holdning til og opgaver i forbindelse med fusionen. I det 

følgende vil jeg søge at belyse respondenternes placering i fusionsforløbet med henblik på at få en 

baggrund for at forstå deres reaktion på, samt rolle og handlemuligheder i forbindelse med fusionen. 

Af svarene fremgår det, at fire af respondenterne oplevede, at forløbet i de første faser fra ide til 

beslutning væsentligst skete i det skjulte på bestyrelses- og direktørniveau. ”Mørkeperioden”, hvor 

processen forløb i det skjulte varierede fra 4-5 måneder og op til omkring et helt år. Mellemlederen 

                                                                                                                                                                  
108 Andersen: op. cit. s. 221. 
109 Se s. 11-12. 
110 Haslebo: op. cit. s. 145 og figur 4. 
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blev således først orienteret/involveret i implementeringsfasen, som svarer til 3. og 4. fase i model-

len af fusionens faser.111 Dette harmonerer også med Bendix’ udsagn om, at mellemlederen sjæl-

dent involveres tidligt i forandringsprocessen.112  

Kun i ét enkelt tilfælde er forløbet afveget fra dette modelforløb. Mellemlederne og medarbejderne 

blev her medinddraget umiddelbart efter, at planen om fusionen var konkretiseret, og inden den 

formelle beslutning var taget. Efter offentliggørelsen af planen blev der i dette tilfælde nedsat en 

række arbejdsgrupper med repræsentanter for alle medarbejdergrupper på tværs af de ”gamle” insti-

tutioner. Arbejdsgrupperne skulle udarbejde rapporter, som belyste fordele og muligheder ved en 

fusion. Disse skulle danne baggrund for den endelige beslutning. Respondenten giver dog udtryk 

for, at beslutningen reelt var taget med planens offentliggørelse, skønt det formelt først skete ca. 6 

måneder senere. 

To af mellemlederne oplevede, at de blev informeret meget tidligt i forløbet, hvorimod de 3 øvrige 

først blev orienteret efter, at fusionen var en realitet. I et tilfælde blev mellemlederen informeret ca. 

en uge før den formelle beslutning blev taget. De øvrige medarbejdere blev informeret dagen efter 

beslutningen var taget. Følgelig har mellemlederne kun i begrænset omfang været aktivt involveret i 

fusionsprocessen (4 ud af 5), og ingen har deltaget i den egentlige beslutningsproces, der som nævnt 

primært er gennemført på bestyrelses- og direktørniveau. En enkelt giver udtryk for, at fusionsud-

valget dog har været åbent overfor såvel mellemlederne som medarbejderne under processen. 

I relation til den lukkede beslutningsproces peger en af mellemlederne på, at netop det lukkede fusi-

onsforløb har været medvirkende til, at dette har været relativt smertefrit, idet man har undgået ind-

blanding fra såvel interne som eksterne interessenter. Risikoen for ekstern indblanding er f.eks. nær-

liggende, når der gennemføres egns-/regionalfusioner på trods af muligheden for byfusioner. 

Det kan således konstateres, at fusionsprocesserne generelt er foregået som ret lukkede processer, 

hvor mellemlederen oftest er blevet involveret/informeret efter at beslutningen er truffet og ofte 

umiddelbart i forbindelse med offentliggørelsen. Mellemledernes rolle har således kun i begrænset 

omfang ligget på det strategiske niveau. Deres rolle og betydning ligger derfor hovedsageligt på det 

taktiske og praktiske niveau i forbindelse med at implementere fusionen. 

I flere tilfælde har mellemlederen således selv kun haft kort tid til at vænne sig til tanken om fusio-

nen, før han har skullet forklare og besvare spørgsmål vedrørende fusionen samt rumme medarbej-

dernes usikkerhed. Denne situation er som tidligere beskrevet ikke ualmindelig for mellemlederens 

                                                 
111 Se side 12. 
112 Bendix: op. cit. 1996. s. 118-119. 
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vilkår i forbindelse med fusioner113. En af respondenterne giver udtryk for, at han oplever, at det er 

anstrengende at forklare om og at motivere negative/indifferente medarbejdere for fusionen. 

” Sikre at medarbejderne ikke opfatter fusionen som et onde, men som en 
mulighed.” (X) 

”hold da fast, hvor er det tidskrævende igen og igen at forklare den samme 
medarbejder hvorfor, hvordan og hvilken forventet reaktion der vil komme” 
(X) 

 

Medarbejdernes114 reaktioner. 

Som nævnt står mellemlederen i forbindelse med en fusion typisk i en situation, hvor han skal 

rumme medarbejdernes usikkerhed og spørgsmål, samtidig med at han måske selv oplever nogen 

eller endog stor usikkerhed.115 I det følgende vil jeg fokusere på medarbejdernes reaktioner på fusi-

onen, da disse har indflydelse på forventningerne til mellemlederen og derfor påvirker dennes roller 

og handlemuligheder. 

Medarbejdernes reaktioner, således som de opleves af respondenterne, viser klare forskelle afhæn-

gig af, om det drejer sig om fusioner efter monomodellen eller kombinationsmodellen. 

Generelt angives det, at medarbejderne på handelsskoler, der fusionerer med en anden handelsskole 

– monomodellen - er indifferent accepterende eller endog meget positive i deres modtagelse af fusi-

onen. Ofte ledsages de positive udsagn af en lettelse over, at der ikke er tale om en fusion med en 

teknisk skole. 

”Hovedparten har sagt – ”Det var vel hvad vi forventede og når det skulle 
ske så OK at det er en handelsskole og ikke med en teknisk skole eller 
AMU” (X) 

En mellemleder peger på, at underviserne er de mindst berørte. Deres objektive arbejdssituation 

påvirkes ikke i samme grad, som det er tilfældet for de teknisk-administrative medarbejdere, da der 

ofte forventes stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster på deres arbejdsområder i forbindelse 

med fusionen. Underviserne vil kun i begrænset omfang opleve, at de skal samarbejde med nye 

kolleger, eller at de skal skifte arbejdsplads, mens det sker hyppigere for det teknisk-administrative 

personale og for mellemlederne. På trods af dette eksisterer der dog blandt underviserne en usikker-

hed i forhold til, hvad fusionen vil bringe af f.eks. overflytning af undervisningsaktiviteter, ind-

skrænkninger i uddannelsesudbuddet eller begrænsninger i udviklingsmuligheder og ressourcer. 

Initiativer som i sidste ende kan medføre ændringer i undervisernes job/jobindhold. 

                                                 
113 Haslebo: op. cit. s. 145. 
114 Med medarbejderne menes i det følgende primært underviserne. 
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At man ikke kan gå ud fra som en selvfølge, at en fusion mellem to handelsskoler altid vil blive 

modtaget positivt, er fusionen mellem Ishøj og Vestegnens Handelsskole et eksempel på. Denne 

fusion blev i Ishøj generelt modtaget negativt, idet medarbejderne frygtede, at fusionen ville påvirke 

skolens kvalitet negativt. På Vestegnens Handelsskole oplevede man i første omgang fusionen som 

en redning. Senere blev fusionen set som en overtagelse, sandsynligvis bl.a. fordi man valgte at 

fortsætte med Ishøjs administrative rutiner, hvilket udløste spørgsmålet: ”Er det vi gør ikke godt 

nok ?”116

I de to tilfælde, hvor fusionen fandt sted mellem en teknisk skole og en handelsskole - kombinati-

onsskolemodellen - var medarbejdernes oplevelser mere sammensatte. Der er i begge tilfælde tale 

om fusioner af ”ældre” dato, sammenlignet med de fusioner på handelsskoleområdet, som er ind-

draget i undersøgelsen. Derfor kan respondenternes svar måske afspejle, at disse to fusioner er et 

andet sted i fusionsprocessen. Billedet der tegner sig her er, at medarbejdere med baggrund i 

hhx/handelsskolen enten er negative eller forbeholdne overfor fusionen. Den ene mellemleder me-

ner, at kunne konstatere et vist skred i medarbejdernes holdning, således at de i dag må karakterise-

res som desillusionerede, idet han ser medarbejdernes reaktion som 

”Først noget forbeholden og afventende, men dog aktivt deltagende i pro-
cessen op til fusionen med rapportbeskrivelserne. Senere noget desillusione-
rede.” (B) 

Blandt underviserne med baggrund i htx synes fusionen generelt at blive oplevet mere positivt end 

blandt underviserne med baggrund i hhx. En af mellemlederne ser dette som et udtryk for, at htx-

lærerne ser en mulighed for en reel gymnasialisering af htx-området i forbindelse med fusionen. 

Medarbejdernes holdninger kunne også være betinget af, om de oplevede fusionen som en overta-

gelse eller et samarbejde mellem ligeværdige institutioner. I 3 af de 5 fusioner oplevede man denne 

som en overtagelse, hvilket bl.a. viser sig i sammensætningen på bestyrelses- og ledelsesniveau. B 

skriver således   

”Hvor der i overgangsfasen blev paritet i den nye ledelse mellem medlem-
mer fra den tidligere HS og TS, blev der ved den nye organisationsændring 
foretaget det ”kup”, at der nu kun er ét medlem tilbage i direktionen fra den 
tidligere .. – og det er administrationschefen! Altså ingen repr. fra den pæ-
dagogiske ledelse på den tidl. ... 
Man hævder stadigvæk udadtil, at det har drejet sig om en fusion, men op-
fattes helt klart som en overtagelse. I den nye bestyrelse, der tiltrådte 1. 
april … Altså ingen merkantil repræsentant i forretningsudvalget. ” 

 

                                                                                                                                                                  
115 Haslebo: op. cit. s. 145. 
116 Skolesamarbejde og fusioner på handelsskoleområdet. 1999. s. 38. 
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De to øvrige mellemledere, som repræsenterer to institutioner i samme fusion, karakteriserer begge 

fusionen som en sammenlægning. Med en vis grad af humor udtrykker de begge, at den mindste 

institution har overtaget den største, bl.a. på grund af den stærke repræsentation, som den har i den 

overordnede ledelse.  

”En positiv sammenlægning har de fleste set det som, En mindre gruppe op-
fatter det som en negativ overtagelse.” (X22) 
”Klart som en sammenlægning. Der har været lidt spøgefulde bemærknin-
ger om, at det er y, der har overtaget x, pga, vores meget stærke repræsen-
tation i den strategiske og dermed øverste ledelse.” (Y22) 

 
 
I forbindelse med denne fusion tyder svarene på, at der er arbejdet meget bevidst hen imod en reel 

ligestilling, hvilket begge parter da også oplever, selvom det er helt klart, hvem der størrelsesmæs-

sigt er lille- og storebror. I de øvrige tilfælde opleves den institution, som mellemlederne har deres 

baggrund i, klart som lillebror på grund af størrelse, position i organisationen og nye ”påtvungne” 

procedurer,117 som ikke mindst opleves af det administrative personale. 

Disse forskelle i medarbejdernes oplevelser og reaktioner har også konsekvenser for deres forvent-

ninger til mellemlederen og er dermed med til at sætte grænser for eller øge rammerne for dennes 

handlemuligheder. Mellemlederens legitimitet i medarbejdernes øjne afhænger af dennes evne til at 

opfylde medarbejdernes forventninger. Forventninger, som mellemlederen præsenteres for samtidig 

med, at han oplever forventninger fra bestyrelses- og ledelsesniveau – bl.a. forventninger om loyali-

tet og effektivitet i forbindelse med processen. 

 

Medarbejdernes forventninger til mellemlederen. 
 
Tidligere blev mellemlederen bl.a. defineret i relation til sit personaleansvar.118 Samspillet og kon-

takten med medarbejderne udgør da også en stor del af de arbejdsopgaver, som fylder mellemlede-

rens hverdag. Derfor er både medarbejdernes reaktioner på fusionen og medarbejdernes forventnin-

ger til mellemlederen i forbindelse med fusionen af stor betydning for mellemlederens opgaver og 

handlemuligheder i fusionsforløbet. 

Alle respondenter oplever en generel opbakning hos medarbejderne i deres gamle organisation, men 

der eksisterer samtidig forskelle med hensyn til omfanget af og karakteren af forventningerne, som 

mellemlederne oplever i forbindelse med de forskellige fusioner. 

                                                 
117 Jf. omtalen af Ishøj og Vestegnen ovenfor. 
118 Se s. 19. 
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”Føler selv en rimelig opbakning fra medarbejderne på den tidligere …, 
men medarbejdernes holdning til fusionen som helhed avler ofte nogle situa-
tioner, der bringer en i en klassisk situation af krydspres.” (A23) 
”Jeg må nok sige, at gruppen af hhx-lærere og gruppen af htx-lærere – med 
baggrund i deres tidligere dagligdag, har ret så forskellige forventninger til 
min rolle.” (C24) 

 
Med hensyn til medarbejdernes forventninger kan der også konstateres forskelle mellem medarbej-

derne på skole A, B og C på den ene side og X og Y på den anden. 

I det første tilfælde kan jeg konstatere, at mellemlederne som nævnt oplever en positiv opbakning 

fra medarbejderne, men at de også oplever nogle klare forventninger til dem som mellemledere. 

Forventninger som bl.a. går i retning af at sikre/beskytte medarbejderne i/imod fusionen. Dette 

medfører hos mellemlederen en oplevelse af krydspres mellem loyalitet mod fusionen og legitimitet 

i forhold til medarbejderne. En mellemleder giver udtryk for, at han oplevede et krydspres mellem 

ledelsens krav og medarbejdernes forventninger i forbindelse med tilførslen af ekstra midler til hhx 

på finansloven. Ledelsen stillede krav om, at disse midler skulle medføre et øget overskud i afdelin-

gen, og lærerne forventede, at de samme midler skulle anvendes til forbedringer i relation til under-

visningen. Samme oplevelse kommer til udtryk hos en mellemleder, der oplever, at han befinder sig 

i en balancegang mellem en managementsdiskurs og en professionsdiskurs. Mellemlederne oplever 

sig fanget mellem topledelsens krav om effektivitet, styring og overskud og medarbejdernes for-

ventning om udvikling - fagligt, pædagogisk og personligt. Dette krydspres eksisterede ofte også 

tidligere, men synes mange steder at være aktualiseret i forbindelse med fusionen. 

I de to øvrige institutioner føler mellemlederne ikke, at medarbejderne har særlige forventninger til 

dem i forbindelse med fusionen, hvorfor de heller ikke oplever, at medarbejdernes reaktioner og 

forventninger har påvirket deres arbejdssituation og handlemuligheder i særlig grad. 

 

Mellemlederens reaktioner. 

Mellemledernes egen reaktion, som generelt kan karakteriseres som positiv, varierer dog fra overra-

skelse kombineret med frygt over det kritisk afventende til det ubetinget positive. Mellemlederne, 

der oplever en fusion mellem en teknisk skole og en handelsskole udtrykker ligesom medarbejderne 

en kritisk/afventende tilslutning. 

”Afventende, men egentlig ret positiv over for de muligheder, jeg faktisk 
mente at kunne se.” (B7) 
”Kritisk, men vel overvejende positivt”(C7) 
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Mellemlederne som oplever fusioner mellem handelsskoler ser disse som acceptable eller positive, 

fordi de netop skete med en handelsskole. 

”Syntes det var OK, da der var tale om en anden Handelsskole. Har ikke 
forventet at vi kunne komme udenom en fusion og forventer heller ikke at 
skolen på lang sigt får lov at være sig selv”(X7) 
 
”Jeg vidste, det ville komme og var positiv over for planen om at fusionere 
med …, som er en stor og spændende skole, meget forskellige fra …, men et 
godt match, fordi vi kan tilføre hinanden meget. Jeg var altså ikke så over-
rasket.”(Y7) 

 
En enkelt udtrykker overraskelse og frygt, hvilket kan ses i lyset af den måde fusionsforløbet skete 

på i det pågældende tilfælde, hvor vedkommende blev informeret, efter at fusionen var en kends-

gerning efter flere måneders mørkelagte forhandlinger og blot en uge før offentliggørelsen. Frygten 

hos den pågældende afspejler en usikkerhed om den fremtidige beskæftigelse – spørgsmål som ved-

rører overflødiggørelse, fremtidigt jobindhold og kompetence. Den pågældende leders reaktion sy-

nes at være i overensstemmelse med Dopson og Neumanns beskrivelse119 af usikkerhed, som for-

klares med bl.a. manglende viden, manglende kommunikation og lederens manglende forståelse for 

mellemlederens behov i denne situation. Den manglende viden og støtte kan også ses i relation til 

Kanters beskrivelse af mellemlederens magtesløshed. Denne mellemleder udtrykker klart, at han 

ikke kender sine muligheder i den nye struktur herunder kompetencefordeling og ansvarsområde, 

og at han heller ikke oplever opbakning fra lederens niveau. 

Af svarene i spørgeskemaerne fremgår i øvrigt, at 4 af de 5 mellemledere, herunder den netop om-

talte, har overvejet et jobskifte i forbindelse med fusionen. Dette antal virker umiddelbart overra-

skende på baggrund af den relativt positive holdning til fusionerne. Overvejelserne kan ses som 

udtryk for – skønt ikke udtalt – at der i forbindelse med fusionen er skabt en usikkerheds- og op-

brudssituation, som har aktualiseret spørgsmål i relation til personernes fremtidige muligheder og 

ønsker. Når ingen af dem realiserer overvejelserne, kan væsentlige dele af forklaringen sandsynlig-

vis dækkes af Ys udsagn: 

”…både geografien og cpr.-nummeret gør, at det nok ikke er så oplagt, men 
ja, det var da en klar overvejelse. Det som egentlig holdt mig tilbage var 
nok loyaliteten overfor stedet her…jeg syntes ikke, jeg ville ”rende af plad-
sen” i  utide, mens det hele var lidt nyt og usikkert!!” (Y20) 
 

Aldersspørgsmål har med stor sandsynlighed spillet en rolle for respondenterne, som alle har en 

anciennitet i handelsskolen på mellem 13 og 24 år. 



38 

Situationen som beskrives her kan i et vist omfang paralleliseres med den oplevelse af double-bind, 

som Dopson og Neumann beskriver. Mellemlederen er her ikke fanget mellem 2 lige ubehagelige 

situationer, men mellem 2 muligheder, som begge indebærer usikkerhed i forhold til vedkommen-

des fremtid. Mellemlederen er påvirket af usikkerhed som følge af fusionen, usikkerhed om mulig-

heder for jobskifte på grund af alder og loyaliteten til den gamle/nye institution i en periode med 

usikkerhed. Mellemlederne er således fanget i en situation, hvor de er bundet til institutionen og 

ikke har mulighed for at vælge et alternativt og mere attraktivt forløb. 

Som det er fremgået reagerer ingen af mellemlederne med modvilje, passiv eller aktiv modstand. 

De vælger som udgangspunkt at acceptere og forholde sig rationelt til fusionen, som flere jo ser 

som uomgængelig. 

Ingen af de adspurgte giver udtryk for, at de har haft store problemer med at flytte deres loyalitet til 

den nye institution, men at det kunne være lidt vanskeligt at give slip på nogle af de gamle symbo-

ler. 

”Intet problem overhovedet, men enormt svært at ændre navn og logo, som 
man havde fået et forhold til.”(X17) 
 

Vanskelighederne opstår først, når det den ”gamle” institution repræsenterer ikke synes at behand-

les ligeværdigt i den nye institution. 

”Egentlig ikke så vanskeligt principielt set, men det besværliggør sagen no-
get, at man føler, at så meget af det, man selv har været med til at styre og 
bygge op på den tidligere …, ikke har den placering, jeg mener, det fortje-
ner.” (B17) 

 
 
Mellemlederen i den nye organisationsstruktur. 
 
Som nævnt har alle mellemlederne, som indgår i undersøgelsen ændret stillingsbetegnelser i forbin-

delse med fusionerne. Ændringer som signalerer, at de har en ændret position og/eller et ændret 

arbejdsområde i organisationen. De oplever da også alle, at deres arbejdsbyrde er øget, og at deres 

arbejdsområde er blevet udvidet. Denne udvidelse af arbejdsområdet antager typisk en af følgende 

former: 

- Lederen går fra at havde ansvar for et uddannelsesområde (hhx) til at have ansvar for 2 ud-

dannelsesområder (hhx og htx), som tilsammen fremover udgør et erhvervsgymnasialt ud-

dannelsesområde. 

                                                                                                                                                                  
119 Dopson og Neumann: op. cit. s. 10. 
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- Lederen går fra at have ansvar for et uddannelsesområde til at have ansvar for et uddannel-

sesområde og en lokalafdeling af den nye institution. Den pågældende har i forbindelse med 

fusionen overtaget en række af de administrative og repræsentative opgaver, som direktøren 

tidligere varetog. 

Organisatorisk har 4 af de 5 mellemledere bevaret deres plads i den strategiske ledelse, og de har 

dermed fortsat indflydelse på de overordnede beslutninger. En af mellemlederne, som ikke længere 

tilhører den strategiske ledelse, har på trods af et større arbejdsområde oplevet en begrænsning i sin 

indflydelse og sine arbejdsopgaver, skønt vedkommende forsat har store handlemuligheder inden 

for sit eget område. Denne mellemleder udtrykker klart, at han føler sig henvist til driftsniveauet, og 

at afstanden til det øverste ledelsesniveau er øget. Mellem mellemlederen og direktionsniveauet er 

der nu indskudt en områdedirektør. 

”En senere organisationsændring har dog betydet, at der er ansat et par så-
kaldte områdedirektører, der nu fungerer mellem direktørniveauet og drifts-
niveauet (hvor en rektor her besynderligt nok tilhører!). Et fordyrende og 
meget tungt apparat.” (B10) 
 

Skønt adgang til ”magtens cirkler” kan der alligevel opstå frustration bl.a. som følge af uklarheder 

om opgaver og kompetence. Uklarheder der efter en af respondenternes opfattelse følger af en uklar 

organisationsstruktur og manglende jobbeskrivelser. Ligeledes kan det medføre usikkerhed og fru-

stration, når man skifter fra en ledelseskultur, hvor man eksplicit vedtog, hvem der var ansvarlig for 

løsningen af en bestemt opgave til en mundtlig ”det må vi se på”-kultur, hvor det ligger i luften, 

hvem der skal udføre opgaven. 

Et generelt træk, som stort set alle mellemlederne berører, er, at der i forbindelse med fusionen er 

sket en øget bureaukratisering. Dette betragtes dog ikke nødvendigvis som begrænsende for hand-

lemulighederne, da der oftest bevares en vis handlefrihed på driftsniveauet.  

”Topstyringen er øget på det strategiske felt, men driftsmæssigt har jeg sta-
dig rum.” (C19 ) 

”På sin vis har jeg fået en spændende stilling med store personlige handle-
muligheder inden for de givne rammer – også økonomiske, og det har været 
klart positivt. På den anden side har den nuværende størrelse på organisa-
tionen også medført, at mere overordnede beslutninger og strategiske tiltag 
er besværlige og tager uforholdsmæssig lang tid.” (B18) 

Mellemlederne må dog konstatere, at beslutningsvejene og beslutningstiden er blevet længere. 

”Alt for megen snak og tungt bureaukrati” (B12) 
”Samme handlemuligheder, men mere bureaukrati end før især inden for 
det økonomiske.”  (X19) 
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Problemfelter set fra mellemlederens synsvinkel. 
Efter beskrivelsen af medarbejdernes reaktioner og forventningerne til mellemlederen samt mellem-

ledernes reaktioner på og oplevelser i forhold til den nye organisationsstruktur, vil jeg i det følgende 

søge at indkredse, hvad mellemlederne oplever som de største problemer, de skal forholde sig til i 

forbindelse med fusionen. Der tegner sig her 3 problemfelter, nemlig mellemlederens egen situati-

on, uddannelsernes placering i organisationen og medarbejdernes holdning. 

Mellemlederens egen situation. I forbindelse med mellemlederens egen situation fremstår arbejds-

mængden som det største problem, især hvis ledelsen af afdelingen på stedet er tyndet ud som følge 

af omflytninger eller afgang i forbindelse med fusionen.  

”Arbejdsmængden, helt klart. At man skal være med alle steder og at man 
samtidig ikke rigtigt kan ”komme af” med noget her hjemme. Ledelsen er 
tyndet voldsomt ud…, og det gør os sårbare i nogle sammenhænge” (Y13) 

”Alt det, jeg nævnte ovenover samt en række nye: ledelse af kontor, udad-
vendte funktioner som repræsentation af handelsskolen i mange sammen-
hænge, en række opgaver på tværs i organisationen”.(Y6) 

Mellemlederen oplever her, at han skal lave det samme, som han plejer plus noget mere, og at det 

endnu ikke har været muligt at blive aflastet, da der ikke er nogen til at overtage opgaverne. Uklar-

hed om egen rolle kan også opleves som et problem. En af mellemlederne peger som tidligere 

nævnt på vanskelighederne ved at finde sin egen rolle på grund af manglende stillingsbeskrivelse og 

på grund af en anden lederstil. 

Uddannelsernes placering i organisationen. I forbindelse med fusioner mellem tekniske skoler og 

handelsskoler har mellemlederne oplevet, at de merkantile uddannelser tilsyneladende står svagt i 

de nye organisationer, og at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til dem på strategisk niveau. 

”hvor sårbare de merkantile kompetencer er i organisationen!” (C14) 

”Altså ingen merkantil repræsentant i forretningsudvalget.” (B11) 

De merkantile uddannelsers stilling kan bl.a. forklares som en konsekvens af tekniske uddannelsers 

mangfoldighed og ikke mindst som følge af en traditionel stærk opbakning bag og interesse i de 

tekniske skoler både fra arbejdsgiverside og fra fagforeningernes side. 

Medarbejdernes holdning. I relation til medarbejderne kan problemerne opleves både som mang-

lende engagement i og som frygt for fusionen. En af mellemlederne oplever således, at medarbej-

derne kun i begrænset grad føler sig ansvarlige i forhold til fusionen. De ser ikke fusionen som de-

res problem. Fusionen er helt i orden set fra deres synsvinkel, ”bare den ikke berører mig”. 
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”At en del medarbejdere ikke opfatter denne fusion som væsentlig for dem 
og vil fastholde den gamle skole.” (X14) 

Den manglende oplevelse af fusionens betydning for den enkelte kan også relateres til forholdet 

mellem den dominerende og den dominerede fusionspartner.  Medarbejderne på den dominerende 

fusionspartner oplever kun i begrænset omfang ændringer i form af nye rutiner, nye ledelsesstil og 

nye samarbejdsformer. I forbindelse med en kombinationsskole konstaterer mellemlederen: 

 ”Teknisk skole har ikke ændret sig, handelsskolen har ændret sig.”(B) 

Medarbejderne på den dominerede fusionspartner synes på trods af deres relativt positive indstilling 

i større omfang at opleve fusionen som en udfordring af ”den måde vi gør tingene på her”120, når 

der implementeres nye samarbejdsformer, nye rutiner og når der opleves nye forventninger. Mel-

lemlederen på en af disse institutioner giver da også udtryk for, at medarbejderne forventer, at han 

beskytter dem mod fusionen. 

 
Udfordringer og muligheder 
Udover de ovennævnte problemfelter giver respondenterne udtryk for både udfordringer og mulig-

heder, som de aktuelt står over for i forbindelse med fusionsprocessen. Disse grupperer sig omkring 

tre forhold nemlig uddannelsesområdet, lokalitet og medarbejderne.  

Uddannelsesområdet. Selv om mellemledernes oplevelse af udfordringerne synes afhængig af fusi-

onstypen og deres egen rolle i fusionsforløbet, ser de det alle uden undtagelse som en udfordring at 

sikre deres uddannelsesområde eller afdelings position i den fusionerede institution. 

Det drejer i sig i byfusionerne både om at positionere de erhvervsgymnasiale uddannelser internt og 

eksternt. Internt består udfordringen i såvel at placere det erhvervsgymnasiale område i forhold til 

eud-området som i at placere det merkantile område i forhold til det tekniske. Eksternt handler ud-

fordringen om at placere de erhvervsgymnasiale uddannelser som kvalitative og ligeværdige alter-

nativer til det almene gymnasium. 

”At sikre gymnasiale interesser i en organisation, hvor eud og efterudd. be-
tragtes som kerneydelser.” (C12) 
” At bygge et erhvervsgymnasium op, hvor vi på den ene side markedsfører 
begrebet ”erhvervsgymnasium” som et godt og slagkraftigt alternativ til det 
almene gymnasium…”(B13) 
 

Lokalitet. I forbindelse med egnsfusioner opleves udfordringen af mellemlederne ofte i form af 

spørgsmålet om at sikre en ligeværdighed mellem de geografisk adskilte afdelinger i fusionen. Dette 

                                                 
120 Jf. eksemplet fra Ishøj. 
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opleves stærkest hos mellemledere, der repræsenterer ”lillebror” i fusionen, men ses også hos mel-

lemledere fra den dominerende fusionspartner. 

”At kæmpe for at ikke alt fra min gamle skole bliver erstattet af den måde 
man arbejdede på på den anden gamle skole – dvs. at forsøge at arbejde i 
en fusion i stedet for en overtagelse.”(A12) 

”Og at … til en hver tid skal kunne fremstå som et uddannelsessted, der 
”kan det hele””(Y12)… ”At fastholde …s position”(Y13) 

Medarbejderne. Endelig er der udfordringerne i relation til de problemer, fusionen rejser i forhold til 

medarbejderne. Her er det en udfordring at fastholde medarbejdernes (fortsatte) engagement i fusi-

onen og på samme tid at sikre, at fusionen ikke har negative konsekvenser for deres arbejdsvilkår. 

”Sikre at medarbejderne ikke opfatter fusionen som et onde, men som en 
mulighed. Samt sikre at medarbejdernes arbejdsvilkår ikke forringes på 
grund af fusionen.” (X12) 

Skønt mellemlederne formulerer sig i relativt defensive termer, når de beskriver deres oplevelser af 

udfordringerne (kæmpe for/sikre/bevare/fastholde), skal dette ikke nødvendigvis ses som et udtryk 

for mellemlederens traditionelle modstand mod forandring, som beskrevet i litteraturen121. Det skal 

snarere ses som udtryk for et ønske om at fremme et område, hvor de har en særlig driftsmæssig 

indsigt og et nøje kendskab til de ansatte.122

Det forekommer mig alligevel påfaldende, at mellemlederne kun i ringe grad eksplicit oplever ud-

fordringen som det at fremme helheden og at virke som integrator i Bendix’ terminologi. Der er 

således kun to, der direkte giver udtryk for, at de i forbindelse med fusionen ser det som en udfor-

dring at udnytte de muligheder, der kunne ligge i, at to institutioner spiller sammen til fordel for 

helheden. 

” At sikre at opnå synergi med den nye anden ungdomsuddannelses-
afdeling” (X12) 

” at medvirke til, at de forskellige steder kan leve sammen i harmoni og i en 
positiv og frugtbar ånd! At de forskellige får gavn af det større forum.” 
(Y13) 

Efter min opfattelse er ingen af de roller, som Bendix mener123, at mellemledere kan varetage i for-

bindelse med forandringsprocesser, dækkende for den måde respondenterne oplever sig selv på og 

agerer på i forbindelse med fusionerne. På baggrund af Bendix’ fremstilling havde jeg forventet, at 

ikke mindst integratorrollen ville være markant til stede, men det er nu min opfattelse, at mellemle-

                                                 
121 Se side 24. 
122 Bendix: op. cit. 1996 s. 113. 
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derne kun i ret begrænset omfang ser sig selv som integratorer. Dette overrasker mig, da der efter 

min vurdering er et stort behov for personer, som kan skabe sammenhæng i flere dimensioner i for-

hold til organisationen. Ligeledes mener jeg, at der er et behov for rollemodeller, som gennem deres 

handlinger klart signalerer udviklingsretningen for de øvrige medarbejdere. Begge de nævnte roller 

har efter min opfattelse som opgave at skabe helhed. Den rolle som mellemlederne i undersøgelsen 

primært giver udtryk for at varetage i forbindelse med fusionen, mener jeg er karakteriseret ved at 

have fokus opad og udad. Jeg oplever, at den rolle flere af dem lægger størst vægt på i forbindelse 

med fusionen retter sig mod at positionere lokalafdelingen eller uddannelsesområdet både eksternt 

og internt i organisationen i en situation, hvor organisationen oplever en usikkerhedsperiode. Mel-

lemlederens fokus er i højere grad rettet mod at fremme en bestemt udvikling for områ-

det/afdelingen end at arbejde for intern tilpasning til de ændrede vilkår. I dette positioneringsarbejde 

kan mellemlederen forvente en relativ positiv opbakning fra medarbejderne. 

Den rolle som mellemlederne således primært varetager i forbindelse med fusionen, kan efter min 

opfattelse ses som en variant af Mintzbergs talsmandsrolle. Talsmandens rolle er hos Bakka og Fi-

velsdal karakteriseret på følgende måde: ”Rolle, hvor lederen udtaler sig på organisationens vegne. 

Rollen har to sider: En der er vendt mod de niveauer i organisationen, som har afgørende indflydel-

se, og en der er udadvendt mod offentligheden.”124

Skønt det ikke fremgår af spørgeskemaerne, er der efter telefonsamtaler med mellemlederne næppe 

tvivl om, at de i et vist omfang loyalt søger at fungere som integratorer og forbilleder på trods af de 

problemer, pres og udfordringer, som de oplever og fremhæver som de væsentligste. 

Udover de beskrevne udfordringer og muligheder der er i forhold til at opbygge et erhvervsgymna-

sium, hvor hhx og htx nu er under samme leder, lægger respondenterne vægt på muligheden for at 

udvikle sig personligt og på muligheden for at forme deres egen stilling. Men som en af responden-

terne giver udtryk for det, kræver det, at der er beskrevet nogenlunde afklarede kompetence- og 

ansvarsområder125. 

”Rent personligt har det været en udfordring og personligt udviklende at 
”hoppe det skridt op” Det er mere ensomt, men giver også en større fri-
hed”(Y15) 

 
 

                                                                                                                                                                  
123 Se side 27-28. 
124 Bakka og Fivelsdal: op. cit. s. 196 
125 Se side 40. 
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Fusion, kultur og mellemlederen. 

Som beskrevet i afsnittet ”Fusioner og kultur” har der i de senere år været en øget opmærksomhed 

på de kulturelle aspekter i fusionsprocesser, skønt det ofte sker sent i fusionsprocessen. Forfattere, 

som har beskæftiget sig med fusionens kulturelle aspekter understreger ligeledes, at den kulturelle 

integration er kompliceret og relativ langstrakt. I overgangsfasen126 opleves ofte en vi-dem mod-

sætning, hvor de gamle kulturer modstilles på en ret markant og til dels stereotyp måde. Det sker 

samtidig med, at de involverede fra officiel side hører udsagnet ”det er vigtigt, at vi bliver en”. Der-

for etableres der forskellige informationsinitiativer, afholdes ”ryste sammen” arrangementer, dia-

logmøder o.l. for at fremme integrationen i og identifikation med den nye institution, som også ud-

adtil præsenterer sig med et nyt navn og logo. At der er kulturforskelle i forbindelse med fusioner 

på erhvervsskoleområdet dokumenteres i heftet ” Skolesamarbejde og fusioner på handelsskoleom-

rådet”, hvor man i 3 af de 5 beskrevne fusioner127 konstaterer ”store kulturforskelle” og i et tilfælde 

”jalousi” mellem de fusionerede. I forbindelse med denne afhandling udtrykker respondenterne og-

så, at de tydeligt oplever kulturforskelle. På spørgsmålet om, hvad der har overrasket dem mest i 

forbindelse med fusionen nævnes bl.a.:  

”At kulturforskellene trods alt var så store” (B16) 
 
”Kulturforskelle mellem det merkantile og tekniske område”. (C16) 

 
Også i andre svar fremgår det klat, at kulturforskelle er på spil. 
 

”Som særdeles vanskelig, idet der er tale om at samkøre to meget forskelli-
ge skoler – forskellige m.h.t lederstil, forretningsgange, organisatorisk 
opbygning, produktindhold mm.”(A9) 

                                                

 
”Jeg mærker de forskellige kulturer på de to gamle skoler”(Y24) 

 
Da de fusioner, som indgår i afhandlingen er relativt unge fusioner, mellem ½ og 3 år, og derfor i 

større eller mindre omfang fortsat befinder sig i overgangsfasen, må det forventes, at den kulturelle 

integration endnu er sin vorden. De kulturelle forskelle kan i denne fase opleves særligt markante af 

mellemlederne, som selv bærer bagage med sig fra den gamle organisation, samtidig med at de ud-

fordres af medarbejdernes forventninger, og på grund af deres rolle og arbejdsopgaver hyppigere 

end medarbejderne konfronteres med den anden kultur. At det møde opleves som en udfordring 

kommer til udtryk, når B skriver: 

 
126 Jf. Gunnar Mikkelsen model s. 17. 
127 Skolesamarbejde og fusioner på handelsskoleområdet. Råd og vink. Udgivet af HBF og HFI sept. 1999. s. 23-39 
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At vænne sig til en helt anden kultur, der i en helt anden grad er præget af: 
Mundtlighed (ingen ved så helt, hvad der bagefter er aftalt med forvirring til 
følge)…(B12) 

 
Som tidligere nævnt er der en række faktorer, der påvirker den kulturelle tilpasningsproces – attrak-

tivitet, bevaringsønske, beslægtethed og multikulturalitet. På basis af attraktivitet og bevaringsøn-

sker har Cartwright og Cooper opstillet fire mulige tilpasningsprocesser i forbindelse med fusio-

ner.128

Af de følgende tabeller fremgår det, hvordan respondenterne oplever, at deres medarbejdere ser 

deres egen (bevaringsønske) og den andens kultur (attraktivitet). Mellemledernes opfattelse af med-

arbejdernes holdning kan være udtryk for, hvordan mellemlederen selv oplever udfordringer og 

handlemuligheder i forbindelse med fusionsprocessen. 

 
Tabel 2: Vigtigheden af at bevare den hidtidige kultur 

 X Y A B C 
Meget vigtigt x x   x 
Vigtigt   x x  
Ikke særlig 
vigtigt 

     

Uvigtigt      
Helt uvigtigt      
 
Tabel 3: Den anden kulturs attraktivitet 

 X Y A B C 
Meget attraktiv      
Attraktiv x     
Neutral  x    
Ikke attraktiv   x x x 
Slet ikke at-
traktiv 

     

 
Det fremgår, at alle mellemlederne oplever, at det er vigtigt eller meget vigtigt for deres medarbej-

dere at bevare deres egen kultur. På nuværende stadie i fusionsprocesserne oplever de et udtalt øn-

ske blandt medarbejderne om at fastholde den gamle kultur og om ikke at aflære de gamle holdnin-

ger og værdier. Når mellemlederne vurderer medarbejdernes syn på den anden organisations kultur, 

oplever 3 af mellemlederne, at den anden kultur ikke er attraktiv set fra medarbejdernes synsvinkel. 

                                                                                                                                                                  
Heftet beskriver udover 5 fusioner og 2 eksempler på forpligtende samarbejde. 
128 Se s. 14. 
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I de 3 tilfælde opleves fusionen ifølge mellemlederne som en overtagelse. Begge handelsskoler, 

som er fusioneret med tekniske skoler oplever fusionspartnerens kultur som ikke attraktiv. De to 

sidste mellemledere, som repræsenterer to skoler, som nu er fusioneret til én, oplever, at fusions-

partnerens kultur ses som neutral eller attraktiv. De giver udtryk for et ønske om at bevare deres 

egen kultur, men også en åbenhed over for fusionspartnerens kultur. Dette kan være basis for en 

integration af kulturerne med harmonisering og gensidig frugtbargørelse. I de øvrige tilfælde synes 

der snarere at være tale om en form for separation, hvor den særegne kultur i hver af de fusionerede 

institutioner fortsætter på egne præmisser. Dette kan skabe en form for krydspres for mellemlederen 

i den dominerede institution, hvis ikke den dominerende har en multikulturel indstilling.129

I ”Effektive fusioner” hævder Cartwright og Cooper, at nogle kulturer synes mere attraktive end 

andre for medarbejderne i forbindelse med fusioner. Sandsynligheden for et godt fusionsresultat er 

større, når en begrænsende kultur fusionerer med en dominerende friere kultur. I nedenstående 

skema har jeg søgt at indplacere respondenternes oplevelse af egen skoles kultur og fusionspartne-

rens kultur i Cartwright og Coopers kulturtypologi.  

Tabel 4: Fusionspartnernes kulturtyper  

 X Y A B C 
Magtkultur     Fusions-

partneren 
Rollekultur Egen kultur(*) Fusions-

partneren 
Egen kultur Egen kultur Egen kultur 

Opgavekultur Fusions-
partneren 

Egen kultur Fusions-
partneren 

  

Personkultur    Fusions-
partneren 

 

 Disse to institutioner er  
fusioneret 

   

 
Det mest iøjnefaldende, når man ser på skemaet, er at 4 ud af 5 af mellemlederne ser deres egen 

kultur som en rollekultur. Rollekulturen er karakteriseret ved sit fokus på rationalitet, effektivitet, 

styring, formalisering og klar rollefordeling. 130 En sådan kultur vil være i modsætning til en stærk 

mundtlig kultur, ”hvor afdelingerne opfører sig som små kongeriger”, som en mellemleder fra en 

fusion efter bymodellen oplever det.  I forlængelse af Glerup og Wiedeman kan man sige, at der i 

                                                 
129 Cartwright og Cooper: op. cit.  s. 87.  
130 Se s. 15.  
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forbindelse med fusioner efter bymodellen, sker et møde mellem en strategisk kultur og en iværk-

sætterkultur.131

I tilfælde X(*) angiver mellemlederen, at man allerede før fusionen var i gang med en proces, der 

skulle flytte skolen fra en rolle- til en opgavekultur. Der er i denne fusion mellem X og Y klart iden-

tiske opfattelser af egen og partnerens kultur og ligeledes en relativ positiv indstilling til hinandens 

kultur132. Da kulturerne i lyset af Cartwright og Coopers typologi også matcher synes grundlaget for 

en vellykket fusion at være til stede. Det stemmer også overens med, at kulturforskelle og spændin-

ger synes at spille en mindre rolle end i de øvrige fusioner, selvom spændinger og forskelle selvføl-

gelig også er til stede her. I fusionen mellem en (domineret) institution med rollekultur og en insti-

tution med magtkultur, oplever mellemlederen i overensstemmelse med Cartwright og Coopers an-

tagelser, at fusionspartnerens kultur ikke er attraktiv set fra medarbejdernes synsvinkel, hvorfor han 

som nævnt oplever særlige forventninger fra medarbejderne om at ”beskytte” dem. 

I tilfælde A og B, hvor en rollekultur møder henholdsvis en dominerende opgavekultur og en per-

sonkultur burde medarbejderne ifølge Cartwright og Coopers antagelser være positive overfor den 

anden kultur, da den indebærer færre begrænsninger. Når kulturen ifølge mellemlederen i dette til-

fælde ikke opleves som attraktiv, giver det anledning til at overveje mulige forklaringer. Der kan 

f.eks. stilles spørgsmål ved om Cartwright og Coopers antagelser er holdbare, fordi de måske er for 

simple, eller fordi andre forhold er vigtigere i forbindelse med fusionen. Umiddelbart lyder det rig-

tigt og besnærende, at medarbejderne vil være positivt indstillet overfor en partner, hvis kultur re-

præsenterer større frihed. Når dette alligevel ikke synes at være tilfældet kan det hænge sammen 

med, at fusionerne her opleves som en form for overtagelse. En anden faktor kan være, at den gamle 

kultur indebærer en vis form for tryghed for medarbejderne. Man kender værdier, normer og sym-

bolik, medens partnerens kultur indebærer usikkerhed og måske også uenighed i forhold til værdier 

m.m.  

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at svarene giver udtryk for mellemlederens egen op-

fattelse af, hvor de fusionerende institutioners kultur skal placeres. Denne opfattelse deles ikke nød-

vendigvis af medarbejderne. Indplaceringen afspejler derfor, indirekte mellemledernes eget per-

spektiv på fusionspartnerens kultur.  

Jeg kan konstatere, at kulturforskellene opleves mest markante, når fusionen er baseret på bymodel-

len - kombinationsskoler. I forbindelse med disse fusioner har mellemlederen fået udvidet sit an-

                                                 
131 Hos Glerup og Wiedemann: op. cit. s. 45-50 karakteriseres organisationskulturen på handelsskolerne som en strate-
gisk kultur. Samme sted (s. 40-45) karakteriseres kulturen på de tekniske skoler som en iværksætterkultur. 
132 Se tabel 2-4. 
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svarsområde til at omfatte både elementer fra det merkantile og det tekniske område, her konkret 

hhx og htx. Han skal forholde sig til medarbejdere, som har relativt forskellige værdisæt og normer, 

og kravet og udfordringen er at få dem til at spille sammen. I egnsfusioner efter monomodellen kon-

fronteres mellemlederne ikke på samme måde dagligt med den anden institutions kultur, men ople-

ver dog de kulturelle forskelle i samspillet med de ledere og medarbejdere, der har deres rod i den 

anden organisations kultur.  

Nogle af de aspekter, som er beskrevet, kan efter min opfattelse fanges i nedenstående model, som 

tager udgangspunkt i Gunnar Mikkelsens overgangsmodel.  Modellen fanger en del af det spæn-

dingsfelt mellemlederen befinder sig i. I modellen er han i spændingsfeltet mellem medarbejdernes 

forventninger og ledelsens krav og på samme tid i spændingsfeltet mellem den gamle organisations 

kultur og den nye. Medarbejderne orienterer sig primært mod den gamle kultur, medens ledelsen 

fokuserer på den nye. 

Figur 10: Mellemlederens spændingsfelt. 

 
 
Konklusion og perspektivering. 
Fusionerne på erhvervsskoleområdet og eksterne initiativer har i de seneste år medført, at området i 

stort omfang minder om Klaudi Klausens beskrivelse af en verden præget af øget kompleksitet, øget 

turbulens, krav om åbenhed og voksende krydspres133 med deraf følgende konsekvenser for leder-

rollerne. Lederne stilles ikke blot overfor at skulle justere deres hidtidige praksis, men også overfor 

at skulle revurdere grundlaget for denne praksis. 

Det fremgår af afhandlingens spørgeskemaundersøgelse, at mellemlederne, som det er beskrevet i 

litteraturen, generelt først er blevet inddraget i fusionsprocessen, når beslutningen er taget, og at 

  Medarbejdernes hold-
ninger og forventnin-

ger 

  

      
  Gammel organi-

sation  
Gammel kultur  

 
Mellemlederen  

Ny organisation 
Ny kultur 

      
  Bestyrelsens/ledelsens 

forventninger 
 

  

                                                 
133 Klaudi Klausen 2001 s. 234. 
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deres arbejdssituation herefter er blevet belastet på grund af et øget arbejdsområde og en øget ar-

bejdsbyrde i forbindelse med implementeringen. 

På grundlag af undersøgelsen kan jeg konstatere markante forskelle mellem roller og organisatori-

ske handlemuligheder for mellemlederne i fusionen mellem X og Y og mellemlederne, som har 

deres oplevelser fra de øvrige fusioner. I forbindelse med fusionen mellem X og Y påvirkes mel-

lemledernes rolle og muligheder af, at der eksisterer en tydelig ligeværdighed mellem institutioner-

ne, hvilket bl.a. ses tydeligt på ledelsesniveau, at der er få eller begrænsede forventninger til mel-

lemlederen fra medarbejdernes side, og at der eksisterer en gensidig neutral/positiv opfattelse af 

fusionspartnerens kultur.  I de øvrige tilfælde, hvor fusionen opleves som overtagelse, hvor der er et 

stærkt ønske om at bevare egen kultur og tilsvarende ”modvilje” mod fusionspartnerens kultur, op-

lever mellemlederne også, at de er i et krydspres som følge af forskellige forventninger og krav til 

dem i forbindelse med fusionen. Ikke mindst mellemledere i byfusioner oplever, at de skal handle i 

et kulturelt spændingsfyldt rum. 

Mellemledernes reaktion på fusionen og de nye vilkår var positive eller kritisk forbeholdne, og de 

giver kun i begrænset omfang udtryk for usikkerhed. Dog har 4 ud af 5 overvejet jobskifte i forbin-

delse med fusionen. Et jobskifte der dog ikke realiseres, da de tilsyneladende befinder sig i en situa-

tion, som minder om double-bind-situationen som beskrevet hos Dopson og Neumann. 

I den i øvrigt relativt begrænsede forskning om mellemledere findes der eksempler både på en nega-

tiv traditionel synsvinkel og på en nyere og mere optimistisk synsvinkel på mellemlederens mulige 

positive og konstruktive rolle i forbindelse med forandringsprocesser. Bendix peger således på 4 

konstruktive roller, som mellemlederen kan varetage, nemlig integrator, forbillede, træner og leder. 

Mellemlederne i undersøgelsen ser ikke primært sig selv som integratorer, men snarere som tals-

mænd for området/afdelingen internt og eksternt. Mellemledernes fokus synes således at være op og 

ud, frem for ind og ned. 

Mellemlederens handlemuligheder, der som nævnt bl.a. er påvirket af fusionsprocessens forløb, 

medarbejdernes reaktioner og forventninger samt kulturelle forhold kan i lyset af Stewart og i for-

længelse af figur 9 ses spændt ud imellem krav og begrænsninger – ikke mindst mellem loyalitet 

mod fusionen og legitimitet i forhold til medarbejderne. 
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Figur 11: Mellemlederens handlemuligheder i fusionsprocessen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Efter arbejdet med litteraturen om fusioner og mellemledere samt det empiriske materiale, rejser der 

sig for mig et nyt spørgsmål, nemlig hvilke ”værktøjer” mellemlederen egentlig har til rådighed, når 

han skal håndtere sine oplevelser i forbindelse med en fusion. 

På basis af arbejdet med afhandlingen kan jeg pege på en række konkrete ”værktøjer”, som kan 

være værdifulde for mellemlederen i forbindelse med at skulle håndtere fusionsprocessens pres og 

krav: 

Indsigt i fusionsprocessens forløb. 
Indsigt i menneskelige reaktioner i krisesituationer. 
Evne til og mulighed for refleksion. 
Netværk. 
Sikkert fagligt og personligt ståsted. 
Kommunikativ kompetence. 
Evne til at lære. 
Evne til at se både udad og indad.  

Jeg mener også, at en mere generel indsigt i forandringsprocesser og i hvilke kompetencer, der ak-

tualiseres i forandringstider, vil kunne give mellemlederen en værdifuld ballast i den turbulente og 

komplekse fusionstid. Et muligt bud, når man skal tænke ledelse i forandringstider, kan hentes hos 

Michael Fullan, som har opstillet ”læresætninger” for arbejdet med disse forandringer. I læresæt-

ningerne peger Fullan bl.a. på, at et ønske om som leder at udvikle mest muligt på kortest tid ikke 

nødvendigvis er en styrke, at det er en fordel, men ikke nok at have gode ideer, og at der i foran-

dringsprocesser aldrig er én checkliste, men altid kompleksitet.134

 

Loyalitet 
Fremme integration 
Forsvare ny institution 
Håndtere usikkerhed 

 

Ressourcer 
Organisatorisk placering 
Fysisk placering 
Medarbejdernes forventninger 
Kulturelle forskelle 
Egne rutiner 

 

Handlerum

                                                 
134 Fullan, Michael: Leading in a Culture of Change. 2001. s. 34ff. Fullan citeres også hos Knudsen: op. cit. s. 51ff. 
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Summary. 
 
Middle Managers in a World of Mergers.  
 
In the 90ties the vocational schools in Denmark have experienced a period of constant change. Dur-

ing the last year mergers have been added to this experience. The mergers have caused new de-

mands and constraints on middle managers, who are supposed to act as change agents. This paper 

focuses on how middle managers in vocational schools experience, reflect, and react on their chang-

ing working conditions. The paper draws on theories on mergers and middle managers from the 

world of private enterprise. The findings in this paper are based on these theories and on a survey 

including 5 middle managers. Conclusions of the paper suggest that the working conditions of the 

middle managers and the demands on them are determined by the way in which the merger was 

carried through, the reactions and expectations of the employees, and cultural aspect in the merger. 

The middle manager often takes on him the role of spokesman of his department during this process 

of change. 
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Bilag 1: Følelsesmæssige reaktioner på fusion ifølge Hunsaker og Coombs 
 

Stadium Karakteristisk reaktion 

Benægtelse Det er kun et rygte – det sker ikke – det vil ikke ændre noget 

Frygt Frygt for det ukendte, frygte det værste – jobtab 

Vrede Vrede mod den ansvarlige som har solgt en 

Sorg Sorg over tab af identitet og minder om de gode gamle dage, 
fokus vi dem 

Accept Efter sorgperiode – håbløst at kæmpe mod – forhåbning men 
endnu ikke ny energi 

Lettelse Situationen ikke så slem og nye kolleger ikke så slemme 
som forventet 

Interesse Opnår en vis sikkerhed, begynder at se efter fordele og posi-
tive aspekter 

Sympati Nye muligheder 

Fornøjelse Følelse af sikkerhed og nyt engagement 

 
Baseret på Haslebo: Organisationskonsultation, når virksomheder fusioneres i Haslebo og Nielsen: Erhvervspsykologi i 
praksis.  Kbh. 1998. s. 110 og Cartwright og Cooper: Effektive fusioner – det personalemæssige aspekt. Kbh. 1993. s. 
46. 
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Bilag 2: Mintzbergs lederroller. 
 
  

Topfigur Lederen fungerer som et symbol og en galionsfigur, som repræsente-
rer organisation indadtil og udadtil 

Anfører/Leder Lederen fungerer som personaleleder, der motiverer og leder medar-
bejderne og afstemmer de individuelle behov og organisationens mål 

Forbindelsesled Lederen opbygger et funktionsdygtigt og gensidigt kontaktnet i og 
uden for organisation (netværksopbygger) 

Informationssøger/-
modtager 

Rollen indebærer, at lederen indsamler og opfanger informationer i 
relation til både interne og eksterne udviklingstendenser og mulighe-
der 

Informationsspreder Lederen fortolker og formidler oplysninger til medarbejderne i orga-
nisationen 

Talsmand Lederen repræsenterer sit område/organisationen opad i forhold til de 
besluttende niveauer i organisationen og udad i forhold til offentlig-
heden. 

Initiativtager Lederen iværksætter og realiserer forandringer i organisationen, op-
dager og imødegår ikke-presserende problemer og udnytter mulighe-
der, som opstår. Ændringer gennemføres som inkrementelle ændrin-
ger. 

Problemløser En rolle som indebærer at løse konflikter og fjerne uventede proble-
mer, som påvirker organisationens virke. 

Ressourcefordeler Rollen indebærer fordeling af tid, penge, opgaver, kompetence m.m. 
og autorisering af vigtige beslutninger. 

Forhandler Lederen forhandler med andre organisationer og enkelt personer som 
repræsentant for organisationen i forbindelse med større ikke-
rutineprægede forhandlinger 

Kilde: Bakka og Fivelsdal: Organisationsteori. Struktur, kultur og processer. Kbh. 2001. s. 196. 
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Bilag 3. 
 
Spørgeskema. 
 
Hvilket år blev du ansat i handelsskolen ? 
 
Hvilket år blev din skole fusioneret ? 
 
Hvad var din stillingsbetegnelse før fusionen?  
 
Hvad var dit arbejdsområde før fusionen ?   
 
 
 
 
 
Hvad er din stillingsbetegnelse efter fusionen ?   
 
Hvad er dit arbejdsområde efter fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Hvordan reagerede du, da du fik at vide, at der var planer om, at jeres skole skulle fusioneres med 

en anden ?   
 
 
 
 
Hvornår blev du involveret i fusionsprocessen ?   
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan oplevede du din rolle i fusionsprocessen  
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Har din position i organisationen ændret sig i forbindelse med fusionen ? Hvis ja - hvordan ?  
 
 
 
 
 
 
Oplever du din institution som storebror eller lillebror i fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Hvad oplever du som den største udfordring for dig i forbindelse med fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Hvad ser du som din vigtigste opgave som (mellem)leder i forbindelse med fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Hvad oplever du som det største problem for dig i forbindelse med fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
 
Hvad oplever du som den største mulighed for dig i forbindelse med fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
 
Hvad har overrasket dig mest i forbindelse med fusionen ?  
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Hvordan er det for dig at vende din loyalitet mod en ny organisation ? 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan oplever du din arbejdssituation som (mellem)leder sammenlignet med før fusionen ? 
 
 
 
 
 
Beskriv hvordan dine handlemuligheder i organisationen har ændret sig efter fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Har du i forbindelse med fusionen overvejet at søge andet arbejde ?  
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan har medarbejderne reageret på fusionen ?  
 
 
 
 
 
 
Ser medarbejderne fusionen som en sammenlægning eller en overtagelse ?  
 
 
 
 
 
Hvordan har medarbejdernes reaktion påvirket din arbejdssituation ?  
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Har du oplevet, at medarbejderne i de fusionerede institutioner har haft forskellige forventninger til 
dig som (mellem)leder ? 

 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du placere de fusionerende institutioners kulturer i følgende skema. Angiv, hvor du 

mener, at de fusionerede institutioner skal placeres ved at skrive deres navn udfor en af kultur-
typerne. 

 
Magtkultur Centraliseret magt; kan reagere hurtigt 

Beslutninger tages af ledelsen alene 
Lægger vægt på individuelle frem for gruppebeslutninger 
Fungerer på implicitte frem for eksplicitte regler 
Individet motiveres af loyalitet til chefen eller af frygt for straf 

Rollekultur Bureaukratisk 
Fokus på rationalitet og effektivitet 
Vægt på formelle regler, nedskrevne regler og regler om arbejdsudførelse 
Klart definerede roller og autoritetsgrænser 
Upersonlig og ret forudsigelig 
Individet oplever hyppigt, at de let kan undværes og at roller er vigtigere 
end de personer, som udfylder disse roller 

Opgave-/resultat-
kultur 

Vægt på holdkultur og tro på organisationens mission 
Opgavekravene bestemmer arbejdets organisering 
Fleksibilitet og høj grad af autonomi til medarbejderne/begrænset kontrol  
Potentielt kreativt og tilfredsstillende miljø at arbejde i, men ofte også et 
udmattende miljø 

Personkultur Lighedsorienteret 
Beslutninger tages i fællesskab 
Eksisterer og fungerer ene og alene for at fremme de enkelte medlemmers 
personlige vækst 

Efter Cartwright og Cooper 1993 s. 68-73 
 
 



58 

 
Hvor vigtigt har det været/er det for jeres medarbejdere at bevare jeres egen hidtidige  kultur ? (sæt 

et kryds) 
  
 

Meget vigtigt 
 

 

Vigtigt Ikke særlig vig-
tigt 

Uvigtigt Helt uvigtigt 

 
 

    

 
Hvor attraktiv forekommer den anden institutions kultur for jeres medarbejdere ? (Sæt et kryds) 
 
 

Meget attraktiv Attraktiv Neutral Ikke attraktiv Slet ikke attrak-
tiv. 

 
 

    

 
 
Jeg håber, at du er indforstået med, at jeg evt. stiller enkelte opklarende spørgsmål i forbindelse 
med spørgeskemaet telefonisk efterfølgende. 
 
Tak for at du tog dig tid til at deltage 
Kaj 
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Bilag 4: Respondenternes baggrund 
 
Udeladt af hensyn til respondenternes anonymitet (KH) 
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