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Abstract 
The purpose of this thesis is to achieve knowledge about strategic choices and considerations 
for headmasters as follows of freehold. 
The upper secondary school has been moved from closed linked to state, to a motion in 
direction of market and is now acting in this tension. The new terms means, that secondary 
schools need handling and positioning as an attractive actor for the market. 
 
This thesis will affect some of the aspects, which link to how marketization and contextual 
understanding influence the strategy for managerial level. 
Marketization has among other things effected that the competition is sharpened between 
upper secondary schools and the thesis investigates its expression in strategic managerial 
level in 2 selected secondary schools. 
The main problem is: How does the context affect the strategic focusing for the headmaster? 
Context means both an internal and external context. The internal context is defined as 
internal relationships in the upper secondary school, such as employees, current pupils, 
board, facilities and physical environment. The external context means external conditions, 
which have a relation to the upper secondary school, such as competitors, the local area, 
politicians / UVM, coming pupils. 
 
Also the thesis seeks to answer the following reflections: In which areas does the headmaster 
experience special requirements and expectations to the secondary school? How the strategy 
has been made and what is in focus? How is the interaction between co-operation and 
competition? How can you handle the “cross-pressure” between the agendas in an internal 
and external context experienced? What is the role for economy, demographics and location? 
  
The theoretical foundation on is Michael Porters industrial economic approach with Five 
Forces, and the principal agent-theory, which link to the relational circumstances and both 
theories is used in an upper secondary school context. 
The empiricism of the thesis is 2 headmaster interviews, which focus on strategic reflections. 
The analysis of the 2 interviews will focus on the following brand themes: marketization, 
external context, internal context, strategy and finally a collection. 
The strategies of the 2 headmasters’ are very much about to use and exploit the current 
position with Porters word, to "ensure long-term competitive advantages". Both headmasters’ 
point out that success can be very volatile and is not a static condition. One headmaster has a 
strategic focus compared to the board and is consolidation, and the other headmaster focuses 
on Roskilde-network. 
 
In both upper secondary schools it seems like the internal context - particular relationship to 
the teachers – at the time is more demanding and challenging for the headmasters than the 
external context. 
Overall it can be concluded, that both headmasters has an experience of being in the tension 
between the external and internal context. When this specifically comes to the expressed 
choice of strategy, they both choose to priories the external context to ensure income. 
In the same way the headmaster’s ability to explore terrain and analyzing supplier base 
becomes crucial for their choice of strategy, and there comes a clear attempt. Finally it’s 
discussed what the consequences of the freehold might be. 



3 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Abstract      2 
 

1. Indledning 
1.1 Selveje og markedsgørelse  4 
1.2 Problemstilling   6 
1.3 Afhandlingens struktur  8 

 
 

2. Teoretiske positioner 
2.1 Metodiske overvejelser  8 
2.2 Michael Porter – five forces  9  
2.3 Five forces og gymnasiet  11 
2.4 Principal agent-teorien  13 
2.5 Relationer i gymnasiet  15 

 
 

3. Interviews 
3.1 Interviewguide og praksis  16 

 
4. Analyse  

4.1 Markedsgørelsen   18 
4.2 Ekstern kontekst   22 
4.3 Intern kontekst   25 
4.4 Strategi    28 
4.5 Opsamling   31 

 
 

5. Konklusioner     32 
 
 

6. Perspektivering      34 
 
 

7. Litteraturliste     36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



4 
 

1.1 Selveje og markedsgørelse 
 
Indholds- og selvejereformen har fyldt meget som debat, diskussion og samtaleemne i 
gymnasieverdenen i de seneste 10 år. For lærerne har især indholdsreformen fyldt meget,  
medens selvejereformen i første omgang har ført til væsentlige strukturelle og 
organisatoriske ændringer på ledelsesniveau. Både før, under og efter implementeringen er 
der blevet debatteret på mange planer og om mange temaer og nuancer. Hvad vil det betyde 
for ”min hverdag”, hvordan vil det påvirke lærerrollerne, hvilke fremtidige 
ledelseskompetencer vil det kræve, hvor ligger de største udfordringer og vil det føre til 
forbedringer eller kaos? Og hvad vil det samlet set betyde for primærydelsen ? Holdninger og 
ordene har været mange. Fra de forholdsvis positive meldinger: 
  
I den nye taxameterstruktur vil der blive et langt større fokus på økonomi og dermed også fokus 
på samarbejdet internt og på vores ansvar for at arbejde sammen mod fælles mål til gavn for 
elevernes uddannelse – og det er jo det, det hele i den sidste ende drejer sig om.1 
 
Til de lidt mere skeptiske: 
 
Selvejemodellen på gymnasier og hf-kurser kan betyde, at der sker et skifte fra uddannelsesfokus 
til bundlinjefokus…Den største udfordring efter 2007 bliver, hvordan vi kan bevare fokus på 
uddannelsen, hvilket kan blive vanskeligt med den økonomi, vi får under selvejet. Det bliver en 
meget stor ledelsesopgave 2 
 
Det er implicit omkring selvejet, at økonomien spiller en ny og større rolle.   
GL’s formand, Gorm Leschly, sagde i 2006, at “der vil komme mere konkurrence – der skal 
markedsføres – og der vil ske fusioner!”3 
Spørgsmål om i hvor høj grad der er tale om selveje vs. fuld handlefrihed, om decentralisering 
vs. bureaukrati og om reel økonomisk frihed for de enkelte gymnasier og politiske agendaer 
er også til debat. Tonen og anklagerne har fra flere steder været hård: 
 
Regeringen kradser besparelser på to- og trecifrede millionbeløb ind, som bruges til andet end 
uddannelse. Det vil sige, at den statslige økonomiske styring endnu en gang sejrer over 
Undervisningsministeriets uddannelsesafdeling og regeringens egne uddannelsespolitiske 
målsætninger. 
   
Der er sparet helt ind til benet. Målsætningerne om uddannelse i verdensklasse og om, at 95 
procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, klinger hult… 
…først markedsføres selvejet og taxameterstyringen som et gode, der vil skabe en mere effektiv 
uddannelsessektor og gøre skolerne herre i eget hus, dernæst blander regeringen sig alligevel og 
ødelægger incitamentsstrukturen ved at hjemtage penge for enhver besparelse. Hvorfor skulle 
                                                        
1 ”Visioner og scenarier”, kronik af Eva K. Steffensen og Ole Skov, Gymnasieskolen 17/2006, 
2 ”Selveje flytter fokus fra uddannelsen til bundlinjen” referet som udtalelse af daværende 
Gymnasieskolernes rektorformand formand, Peter Kuhlmann, Gymnasieskolen 17/2004. 
 
3 ”Mere konkurrence og markedsorientering”, Gymnasieskolen, 9/2006 
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rektorerne så overhovedet gide at interessere sig for at effektivisere?, lød det retoriske 
spørgsmål fra rektorformanden, der kalder situationen ”selveje tur/retur”. 
 
Situationen i dag er imidlertid, at uddannelsesinstitutionerne bliver pålagt et hav af centrale 
regelsæt, forordninger og afrapporteringer i en sådan grad, at institutionernes reelle handlerum 
og ret til selv at kunne disponere efterhånden er indskrænket til et absolut minimum. 
 
Det nytter ikke noget, at centraladministrationen har erklæret selvejet krig og overdænger 
institutionerne med krav om mere kontrol, flere besparelser, færre penge og en generel mistro 
til, at man godt kan finde ud af at lave gode uddannelser og uddannelsesinstitutioner ude i 
selvejesystemet, lyder det fra Ingo Østerskov, formand for Danske Erhvervsskoler.4 
 
Den tydelige utilfredshed i citaterne viser, at institutionerne på flere felter har nogle andre 
tanker og ønsker omkring strukturtænkning og selvejeforståelse end de regler og rammer 
som udstikkes fra UVM ligger op til. Der er således en retorisk oplevelse af, at de gymnasiale 
institutioner har en fælles kamp med/mod UVM som opdragsgiver, og at der samtidig i 
selvejet er en konkurrence, de enkelte institutioner imellem.  
 
For ledelsen på gymnasierne har reformerne naturligvis ført til store ændringer på mange 
planer. Fordi kravene til gymnasierne er øget, er der også øgede krav til ledelsen på de 
respektive gymnasier. Hvor indholdsreformen på mange måder berører de mere interne, 
nære og lærerrelaterede forhold, berører selvejereformen i udgangspunktet mere de eksterne 
og ledelsesrelaterede forhold. For mange ledelser har det været nyt at skulle medtænke 
omverdenen og markedsgørelsens vilkår. 
 
 
   STAT 
 
 
 
 
 
    CIVIL MARKED 
 
En klassisk samfundsvidenskabelig model5 til at beskrive verden på,  refererer til 3  sfærer, 
hhv. civil, stat og marked. Civil er den private sfære, hvor man selv sætter reglerne, markedet 
er den sfære, hvor markedsøkonomien styrer reglerne, og staten er den sfære, hvor politiske 
autoriteter har udformet spillereglerne. Som borger færdes man i alle 3 sfærer, ligesom 
organisationer kan placeres på modellen, alt efter hvilke funktioner og vilkår, der er givet.  
 
Gymnasieskolen har tidligere via sin tilknytning til amt og UVM, været placeret tæt omkring 
stat på modellen. I forlængelse af selvejereformen, og hvad det har medført, har 
gymnasieskolen ændret sin position i retning mod marked, en bevægelse fra A til B på figuren. 

                                                        
4 Selveje tur/retur, citater fra bl.a. Gorm Leschly og Ingo Østerskov, Gymnasieskolen, 12/2008 
 
5 Modellen, der findes bredt anvendt og meget varieret, er lanceret af Jürgen Habermas, 1985. 

  A 

 B 
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Andre vilkår gælder end tidligere, og gymnasier bliver nødt til at agere og positionere sig ift. 
markedet. Hvor amtslige fordelingsudvalg tidligere fordelte eleverne, skal de enkelte 
gymnasier nu selv skaffe elever. Staten har sluppet den noget stramme styring af eller magt 
over gymnasierne via regler og bekendtgørelser omkring selvejet. De nuværende rammer 
skubber eller trækker gymnasier mellem stat og marked.  Der er ikke tale om en traditionel  
markedsgørelse, da gymnasiet stadig er underlagt regler og bekendtgørelser fra UVM og nogle 
klart definerede politiske målsætninger og visioner. Ligeledes kan og skal gymnasieskolen 
ikke tjene penge til aktionærerne eller bagvedliggende ejere, som en traditionel eller 
fuldstændig markedsgørelse ville føre til. 
 
Kurt Klaudi Klausen tager udgangspunkt i ovenstående model, når han indfører begrebet 
normative vektorer, som alle vil trække i og skubbe på organisationen. Med beskrivelsen af 
hhv. stat, civil og marked som normative vektorer, mener han, at der er nogle fundamentale 
rationaler, som ”styrer adfærd i organisationer, og at disse rationaler kan udtrykkes som 
vektorer, der påvirker eller trækker i forskellig retning.” Han argumenterer for at vektorerne 
skaber ”krydsende pres eller hensyn, som skal afvejes i den strategiske ledelsessituation”.  
Relationerne i de enkelte forhold kan være mere komplekse end en enkelt model eller 
beskrivelse tilsyneladende lægger op til. Han fastholder dog, at vi primært indretter 
organisationer efter opgaver, som skal varetages, ”at strategi primært må være et spørgsmål 
om at manøvrere ift. forhold uden for organisationen, og at ledelse har at gøre med at få 
mennesker i og omkring organisationen til at arbejde frem imod og sammen om 
organisationens mål.”6 
 
 
Som en af konsekvenserne af selvejet, er gymnasier begyndt at tænke mere på markedsføring. 
En nylig opgjort oversigt viser, at danske uddannelsesinstitutioner – eksklusiv universiteterne 
- brugte 428,4 millioner kr. i 2010 på markedsføring. Nanna Vesterby, som er 
uddannelsesordfører fra SF, udtalte straks herefter, at ”pengene bør bruges mere fornuftigt, 
eksempelvis på undervisningsmaterialer og undervisning”, hvortil Peter Amstrup, som 
formand for danske erhvervsskoler replicerede, at ”skolerne er selvejende institutioner, og 
det er en del at forretningen, at man viser sin profil frem. Alt andet ville være mærkeligt.”7 
Stat og marked har hver sine præferencer eller normative vektorer.  
 
 
 

1.2 Problemstilling 
 
Denne afhandling vil i forlængelse af disse indledende temaer berøre nogle af de aspekter, 
som knytter sig til, hvordan markedsgørelse, traditioner og kontekstforståelsen influerer på 
strategien på ledelsesniveau. At lede et gymnasium kræver, bl.a. pga. markedsgørelsen, at man 
aktivt forholder sig til omverdenen, at man tænker strategisk. Derved vil følgende 
overvejelser og problemstillinger være i fokus. Gymnasiet påvirkes af konteksten, og det får 
konsekvenser for valg af strategi. Markedsgørelsen har bl.a. den effekt, at konkurrencen 
                                                        
6 Kurt Klaudi Klausen, Offentlig Organisation, Strategi og Ledelse, 2001 
7 www.dr.dk , 24. Maj 2011 06.40 Indland, ”Skoler bruger formuer på at sælge sig selv”. 
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skærpes mellem gymnasierne og dette kommer til udtryk på strategisk ledelsesniveau. 
Hvordan opleves det på ledelsesniveau at stå i et spændingsfelt mellem stat og marked? 
Rektor har udsigt til, at man på den ene side skal tilpasse sig markedsgørelsen og på den 
anden side lede og sikre interne forhold bedst muligt. Hvilke prioriteringer og overvejelser 
fører det til? 
 
Ovenstående overvejelser giver anledning til følgende problemformulering:  
 
 Hvordan påvirker konteksten rektors strategiske fokus? 
 
Med kontekst menes både en intern og ekstern kontekst. Den indre kontekst defineres som de 
indre forhold på gymnasiet, fx medarbejdere, nuværende elever, bestyrelsen, faciliteter og 
fysiske rammer. Med ekstern kontekst menes ydre forhold, der på en eller anden har en 
relation til gymnasiet, fx konkurrenter, lokalområdet, politikere/UVM, kommende elever, 
fagforeninger og samfundet som sådan. Denne afhandling vælger at placere bestyrelsen i den 
interne kontekst vel vidende, at der også kan argumenteres for en placering i den eksterne 
kontekst. 
  
Undervejs vil følgende delspørgsmål forsøges besvaret, for en tilnærmelse til selve 
problemformuleringen:  

- På hvilke områder oplever rektor særlige krav og forventninger til gymnasiet? 
- Hvordan bliver strategien til, og hvad er i fokus?  
- Hvordan opleves samspillet mellem samarbejde og konkurrence? 
- Hvordan opleves og håndteres krydspresset mellem de dagsordener, der er i en indre 

og ydre kontekst? 
- Hvilken rolle spiller økonomien, demografien og beliggenheden? 

 
Afhandlingen opererer som udgangspunkt med følgende fire hypoteser: 
  

1. Den eksterne kontekst vil i høj grad være bestemmende for gymnasiets strategi. Hvor 
det tidligere var muligt for gymnasier i nogen grad at passe sig selv og leve sit eget liv, 
er gymnasier nu tvunget til at medtænke markedet. Derved bliver den eksterne 
kontekst i høj grad styrende for strategien som det bærende økonomiske grundlag. 

 
2. Rektors evne til at aflæse, tolke og agere ift. konteksten vil være bærende for 

gymnasiets strategi. Den måde rektor ser verden på, den analyse han laver, og de 
områder han fokuserer på, vil i høj grad præge gymnasiets strategi. Samtidig er der en 
formodning om, at rektor ikke står alene med sin tolkning, da det kræver en accept fra 
bestyrelsen og et samarbejde med skolens organisatoriske ledelse. 

 
3. Økonomien og beliggenheden vil være de mest afgørende faktorer og styrende for 

skolens vilkår og dermed de strategiske muligheder. Hvis økonomien ikke er på plads 
og den geografiske konkurrence ikke medtænkes, vil det ikke være muligt at drive 
gymnasium i dag. Markedet vil ødelægge det, og der vil umiddelbart ikke være nogen 
redningsplanker. Derfor vil økonomi og beliggenhed være basale elementer for ethvert 
gymnasium. Omvendt vil skoler med god økonomi kunne opleve en relativt større 
handlefrihed.  
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4. Det vil være en væsentlig og krævende opgave for rektor at formidle sit syn på 

gymnasiet som organisation til medarbejdere og dermed skabe fælles fodslag for 
gymnasiets strategi. Gymnasiet har lange traditioner, og mange ansatte er startet i 
branchen i en tid, hvor det handlede mere om amter og bog-budgetter end om selveje 
og markedstænkning. Derfor vil kulturændringen som mind-set kræve meget energi 
for rektor. Gymnasiets kamelstruktur blandt medarbejderne vil desuden betyde, at 
generationsforskellene vil være fremtrædende. 

 

1.3 Afhandlingens struktur 
 
Denne afhandling følger strukturen, som den fremgår af indholdsfortegnelsen 
Efter denne indledning følger nogle metodiske overvejelser, hvor der redegøres for valg af 
metode, valg af gymnasier og teori.  
I forlængelse heraf introduceres de teoretiske perspektiver og de valgte vinkler i forhold til 
gymnasiet. Afhandlingen vil benytte sig af 2 forskellige teoretiske tilgange. Dels Michael 
Porters five forces og dels principal agent-teorien, som begge placeres i en gymnasial kontekst. 
 
Dernæst følger et analyseafsnit, hvor de 2 interviews analyseres ud fra valgte temaer og 
relevans. Problemstillingen behandles derved ud fra en industri- økonomisk og organisations-
økonomisk tilgang med fokus på styringsforhold , og ud fra en teoretisk tilgang der fokuserer 
på relationen mellem 2 parter. Derefter vil de væsentlige og relevante delkonklusioner fra 
analysen blive samlet i en konklusion, og til slut vil der være en perspektivering.  
 
 

2.1 Metodiske overvejelser 
 
 
Denne afhandling baserer sig på kvalitativ metode. Empirien er 2 interviews med to 
forskellige rektorer, som bruges til at belyse afhandlingens problemstilling. Årsagen til at 
vælge rektorer er flere, men den mest indlysende er, at rektor sidder som hovedansvarlig for 
gymnasiets strategi og som den hovedansvarlige ansatte for gymnasiet som organisation. En 
svaghed ved analysen kan være, at problemstillingen netop kun ser det fra rektors perspektiv. 
Det kunne givetvis være interessant at se problemstillingen fra flere vinkler og parter, både i 
en intern og ekstern kontekst. Fx har en bestyrelsesformand og mellemledere også stor 
betydning ift. afhandlingens overordnede emne. Afhandlingens omfang har krævet en 
begrænsning og skal læses ud fra den vinkel og de vilkår, der er valgt. 
 
Der ligger metodiske overvejelser i udvælgelsen af empiri, idet der er valgt to gymnasier, som 
med en vis rimelighed kan virke sammenlignelige. Begge gymnasier er store gymnasier og har 
oplevet stor elevsøgning gennem flere år. Begge rektorer har stor erfaring og har arbejdet 
med skoleledelse i flere årtier. Det betyder også, at rektorerne har et stort kendskab til tiden 
før og efter selveje, og at de har skullet forholde sig til konsekvenserne af markedsgørelsen. 
 
Interviewet er valgt ud fra en form, hvor rektor deler tanker, overvejelser og erfaringer, 
primært som monolog, med udgangspunkt i 12 spørgsmål (se 3.1). 
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Tanken bag det er at give plads og rum til de overvejelser, der ligger lige for i forlængelse af 
emnerne i spørgsmålene og også at afsøge hvilke svar og vinkler rektor spontant ville vælge 
ud fra spørgsmålene. Der skal være tid til at ”tale sig varm” og få nogle svar, der måske ikke 
ville fremtræde i et kortere eller mere stramt styret interview. Der skal ligeledes være en 
indledende tid til at skabe en forståelse for afhandlingens emne og formålet med interviewet.  
 
Ligeledes fokuserer afhandlingen kun på gymnasier vel vidende, at man også kunne have 
inddraget andre ungdomsuddannelser, idet fravalget af disse vil give færre 
forklaringsfaktorer som grund til forskellige resultater.  

 
 
 

2.2 Michael Porter - five forces. 
 
Michael Porter er født i 1947 og er i dag professor på Harward Business School. Hans mest 
markante fodaftryk er Competetive Strategy fra 1980, Competetive Advantage fra 1985 og 
senest The Competetive Advantage of Nations, som udkom første gang I 1990. I den 
førstnævnte bog, Competive Strategy, skriver Porter om markedssignaler og introducerer den 
model, han kalder five forces. Porter har gennem flere årtier haft stor succes, og han er en af 
de dyreste management-guruer, hvis han skal holde indlæg. 
Porter tager udgangspunkt i en rationel industriøkonomisk tilgang til konkurrence. Han 
mener, at konkurrence kommer fra en række steder og ikke kun fra konkurrenterne. Hans 
begreb, five forces, henviser til, at der er 5 grundlæggende konkurrencekræfter i alle brancher: 
konkurrenterne, aftagerne, leverandørerne, substitutterne samt de nye aktører i branchen. 8 
 

 

                                                        
8 Guru, Henrik Ørholst, side 239ff. 

Konkur-
rencen i 

branchen 

Substi-
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ne 
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dørerne 



10 
 

 
 
 
De fem elementer (forces) i Porters brancheanalyse forklares herunder. 
Konkurrencen i branchen: Hvis der er en stærk konkurrence i branchen, vil det presse 
indtjeningen. Desuden kan graden af differentieringsmuligheder, indbyrdes størrelsesforhold, 
væksten i branchen, størrelsen af faste omkostninger og overkapacitet spille ind. 
 
Leverandørernes magt: Hvis der kun er få leverandører til branchen, vil det betyde, at meget 
magt rykker uden for branchen. Substitutter, leverandørernes bidrag og vigtigheden af dem 
vil også spille ind. 
 
Aftagernes magt: Aftagerne er ofte dem, der sætter grænsen for indtjeningen. 
Koncentrationen af aftagerne, differentiering af produktet og nødvendigheden af produktet 
for aftagerne har også betydning her. 
 
Substitutter: Hvis der er noget, som kan laves billigere, vil  det skærpe konkurrencen. 
Produktets unikke betydning, forældelse, traditioner, omstillingsparathed og 
skifteomkostninger vil have en indflydelse ift. substitutter.  
 
Nye aktører i branchen: Hvis der er stor indtjening i en branche, vil det tiltrække andre 
virksomheder, hvis betingelserne er attraktive.  Lovmæssige krav, etableringsomkostninger, 
kompleksitet af produkt, aftagernes skifteomkostninger og brand-styrke er faktorer, som alle 
betyder noget. 
 
De 5 elementer kan bruges til at belyse, hvad som har indflydelse på strukturen og 
styrkeforholdet i en given branche. Det er alt sammen noget, ledelsen og virksomheden skal 
være opmærksom på, når der skal laves en strategi, som skal holde bundlinjen sort. 
For Porter handler strategi om at opnå længerevarende konkurrencefordele, og der er 
fundamentalt set to former for konkurrencefordele: Lave omkostninger eller differentiering af 
produkter. For Porter er det endvidere en central pointe, at en virksomhed, som ikke klart har 
valgt en generisk strategi, er stuck in the middle.9 
Porter er strukturalist, han forklarer ikke, hvordan en virksomhed præcist og i praksis kan 
skabe den unikke strategiske position. Han giver de overordnede retningslinjer. Selve den 
kreative udvikling af den nyskabende strategi er ikke fremtrædende hos Porter. 
 
Porter holder fast i sine oprindelige tanker og foretager ikke løbende opdateringer af sine 
bøger.  Derfor er Porter ofte blevet beskyldt for at five forces er en statisk model i et miljø, som 
er under konstant udvikling, og at virkeligheden er mere kompleks. Modellen er også blevet 
kritiseret for ikke at tage højde for forskellige lande, kulturer eller evnerne hos ledelsen og 
medarbejderne i en given virksomhed. Et andet kritikpunkt er, at hans bøger er baseret på 
enkeltstående cases og ikke bredere undersøgelser. 
 
Hans modeller og teorier har en tendens til at se alle markedsaktører som værende 
opportunistiske eller potentielle trusler. Five forces- modellen er blevet kritiseret for at se 

                                                        
9 Strategizing, kap 6. 
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leverandører og aftagere som en slags fjende, man helst skal være stærkere end i stedet for at 
fokusere på samarbejde, som begge parter kan få glæde af.  
 
Porter har selv reageret på noget af kritikken ved at påpege, at modellen  også kan bruges til 
at analysere, hvordan de indbyrdes relationer i modellen forventes at udvikle sig over tid. 
Direkte adspurgt omkring five forces som brancheanalysemodel er blevet forældet, svarer 
Porter: ”Jeg mener stadig, at brancheanalysen er aktuel…der er kun fem ting, som påvirker 
konkurrencen i en branche…Kun én ting er ændret i forhold til den oprindelige model. Det er 
netværk, som er blevet et vigtigt emne for, hvordan virksomheder fungerer.” Som et par gode 
råd siger Porter endvidere: ”Det vigtigste er altid at forstå de strukturer, der ligger neden 
under den overflade af tendenser, vi kan se…I stedet for at se, hvad andre har gjort, skal man 
analysere omverdenen og derudfra træffe sine egne valg…Nøgleordet for, om en strategi 
virker eller ej, handler kun om en eneste ting: at man er i stand til at få et 
konkurrencemæssigt forspring.”10 
 
 
 
 

2.3 Five forces og gymnasiet 
Gymnasierne har jf. indledende afsnit bevæget sig i retning mod ”markedet”. Det nye og helt 
afgørende i denne sammenhæng er markedsgørelsen af gymnasiet, hvilket giver andre 
eksterne perspektiver og vinkler, end der tidligere har været tradition for. Gymnasierne skal 
nu også orientere sig og handle eksternt.  
Samtidig er gymnasierne dog stadig knyttet til staten som en væsentlig aktør. Staten stiller 
bestemte krav, laver lovgivning og målsætninger for gymnasieskolen, fx omkring 95% 
målsætningen. Der er en incitamentsstruktur, som gerne skulle sikre en dobbelthed i at pleje 
egne og statens interesser på samme tid for gymnasieskolen. Staten har nogle mål og skolen 
har sine egne mål. Gymnasiernes indtjening ligger både hos leverandørerne (kunderne) og 
staten. Gymnasierne er både stats- og markedsstyrede og må derfor tænke strategi ift. den 
ramme.  
 
Michael Porter mangler Staten i sin five forces-model. Han tager det for givet, at staten er en 
ekstern aktør, som branchen må agere ift., ud fra den lovgivning og de vilkår, der nu måtte 
være for den enkelte branche. Staten kan beskrives som en omverdensfaktor for Porter. For 
gymnasierne, set som branche, kan Porters model se således ud: 
 

                                                        
10 Guru, Henrik Ørholst, side 239ff. 
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Ud fra Porters model spiller gymnasiernes geografiske beliggenhed en væsentlig rolle. Selvom 
der på mange måder er en velfungerende infrastruktur i DK, vil majoriteten af leverandørerne 
(eleverne) have en stor interesse i en geografisk nærhed. Derfor vil den eksterne konkurrence 
i høj grad være præget af det lokale og demografiske leverandørgrundlag versus hvor mange 
gymnasier, der ligger inden for en given radius.  
Så godt som alle aftagerne har krav til, en forventning om og interesse i at Stx er 
velfungerende; at faglighed og kompetencer vil være relevante for de enkelte videre 
uddannelsesforløb. På den måde kan aftagerne muligvis have en interesse i en konkurrence i 
branchen, hvis det måtte føre til øget effektivitet og kvalitet hos gymnasierne. Stx har som 
sådan ikke nogle umiddelbare økonomiske interesser ift. aftagerne. 
Stx har de seneste mange år haft langt flere ansøgere end Htx og Hhx, og derfor har Stx som 
hovedregel ikke oplevet substitutter som en reel konkurrent. Ydermere gælder det, at Stx som 
regel ingen særlig interesser har i at få fat i de leverandører (elever) der selv måtte ønske 
substitutterne i stedet for Stx. 
Fordi ungdomsuddannelser som branche også er statsstyret, er det særdeles vanskelligt for 
nye aktører at komme på banen, og de er pt. derfor ikke-eksisterende.  Det der måske kan 
ligge nærmest op ad nye aktører, er campus-dannelser, som måske på sigt kan få en 
udformning eller struktur, som vil tiltale nogle aktører. Det er også muligt, at den politiske 
95%-målsætning – hvis den ikke kan indfries – kan føre til en statslig ændring eller justering, 
der vil åbne op for nogle muligheder for nye aktører,  
Ift. Porters model med et industriøkonomisk perspektiv, vil der i en gymnasiesammenhæng 
umiddelbart være mest fokus på følgende to forces: leverandører, konkurrencen i branchen. 
Det er der, at gymnasierne har størst mulighed og risiko for at justere, profilere sig og 
konkurrere.  

Konkur-
rencen i 

branchen: 
andre 

STX'er i 
områder 

Substi-
tutter: Hhx, 

Htx, Campus, 
Erhversskoler 

Aftagerne: 
videreg. 

uddannelse, 
arbejds-

markedet 

Nye aktører 
i branchen 

(ikke 
eksisterende 

pt) 

Leveran-
dørerne: 

elever, 
forældre, 

folkeskolen 



13 
 

2.4 Principal agent- teorien 
 
Principal-agent teorien anvender et teoretisk perspektiv, som specifikt fokuserer på 
relationen mellem to parter: en principal (arbejdsgiver) og dennes agent (arbejdstager). 
I princippet kan enhver relation mellem to individer eller grupper anskues som et forhold 
mellem en principal og en agent, og den kan derfor opstå i mange situationer og relationer. 
Det kan fx være mellem UVM og de enkelte uddannelsesinstitutioner, mellem rektor og 
mellemleder eller mellem ledelses- og lærergruppen. (I denne afhandling vil teorien både  
blive brugt til at belyse relationen mellem individer og grupper.)  
 
Principal-agent teorien skal forstås i sammenhæng med moderne organisationsforståelse og 
nyinstitutionel økonomisk teori. Udgangspunktet er, at der er interesse-og målkonflikter 
mellem principalen og agenten; selvom begge parter er profitmaksimerende og 
nytteoptimerende. 
   
Tankegangen i principal agent-teorien er, at når principalen beder agenten udføre en opgave 
for sig, decentraliseres beslutningskompetence til agenten. Principalen slipper noget kontrol, 
og deraf opstår følgende udfordring: Hvordan kan principalen sikre sig, at agenten vil handle 
økonomisk effektivt og moralsk anstændigt, i principalens interesse? Der er en risiko for, at 
agenten vil handle i egen interesse i stedet for i principalens interesse. 
 
Det er løsningen af denne problemstilling, agentteorien søger at give svar på. 
Svaret på dette dilemma søges i design af kontrakter mellem parterne. Relationen mellem 
principal og agent antages således at kunne styres af formelle kontrakter, som indgås af 
parterne. De modstridende interesser mellem principal og agent søges dermed minimeret. 
 
Principal-agentteorien bygger på seks grundlæggende antagelser omkring adfærd og 
information. 

1. Principalen og agenten er begge nyttemaksimerende. 
2. Der eksisterer målkonflikt mellem principalen og agenten. 
3. Der er asymmetrisk information mellem principalen og agenten. 
4. Agenten er opportunistisk.  
5. Agenten handler begrænset rationelt. 
6. Agenten er risikosky. 

 
 
Nogle nøglebegreber skal forklares herunder. 
 
Nyttemaksimerende: Det betyder, at begge parter til enhver tid vil søge størst mulig nytte af 
deres relation, og derfor bliver bidrag og belønning centrale nøglebegreber.  
Målkonflikt: Parterne vil definere forskellige mål for deres handlinger. Principalen søger per 
definition et stort bidrag for en lille belønning, mens agenten per definition kræver en stor 
belønning for et lille bidrag 
Information: Der er et asymmetrisk informationsgrundlag parterne imellem, hvilket betyder, 
at beslutninger træffes uden fuld information. Typisk har agenten en viden, som principalen 
er interesseret i at få fat i.  
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Opportunistisk: Det antages, at agenten handler egennyttigt, hvilket kan opstå både før og 
efter indgåelsen af den pågældende kontrakt. Dette forhold tvinger principalen til at gardere 
sig mod mulig opportunisme hos agenten som regel ved at formulere en kontrakt, der 
forsøger at tage højde for det. 
Begrænset rationelt: Det betyder, at der aldrig kan udformes en fuldstændig kontrakt, fordi 
informationsgrundlaget aldrig kan siges at være udtømmende. Principalens styring af 
agentens adfærd vil derfor være begrænset rationel. 
Risikosky: Agenten vil nødigt påtage sig en risiko mht. eget bidrag. Den risikosky agent skal 
stilles et større bidrag i udsigt, hvis agenten skal påtage sig en ekstra oplevet risiko. Balancen 
mellem bidrag og belønning bliver derved kritisk i indgåelsen af kontrakter. Der bliver brug 
for en optimal risiko-deling. 11  
 
Teorien har implicit en forestilling omkring, at agenten ofte vil have muligheder for at udnytte 
forskellige situationer til egen fordel, men også, at agenten vil reagere positivt på 
incitamenter, og at principalen derigennem kan påvirke agenten i retning af principalens 
interesser. Opgaven bliver derfor at udvikle effektive styringsinstrumenter, der kan 
”forhindre, reducere eller afsløre opportunistisk adfærd”, og i den sammenhæng bliver 
kontraktstyring løsningen. Det tages for givet, at der vil være et vist styringstab i hvert led, 
når en opgave skal udføres.  
 
Principal agent-teorien fokuserer på to typer af kontrakter; Outputkontrakter og 
adfærdskontrakter. 
Outputkontrakter er en såkaldt tvangskontrakt. Det betyder, at begge parters belønning bliver 
påvirket af agentens bidrag, og det reducerer målkonflikten imellem parterne og motiverer 
agenten til at bidrage positivt til at opfyldelsen af kontraktens minimumsoutput.  Agenten 
modtager kun belønning, hvis minimumskravet er opfyldt. Begge parters belønning påvirkes 
af agentens bidrag, og derved reduceres målkonflikten. 
Til ulemperne ved outputkontrakter hører at incitamenterne for at yde et ekstra bidrag 
udover minimumsoutputtet forsvinder. En anden ulempe kan være, at gode resultater kan 
forekomme trods en dårlig arbejdsindsats og dårlige resultater kan forekomme til trods for en 
god arbejdsindsats.12 
 
Adfærdskontrakter placerer risikoen hos principalen. Lønkontrakten er et typisk eksempel på 
en adfærdskontrakt. Agenten er herved sikret en fast løn, uanset sit bidrag. Fordi agenten 
antages at være risikosky, antages det, at agenten hellere vil acceptere en lønkontrakt end en 
outputkontrakt; fx at agenten hellere vil have en fast betaling for 37 timers arbejde end en 
betaling, der er provisionsbaseret.  
En ulempe for principalen er, at lønkontrakten i sig selv ikke skaber målfællesskab mellem 
principalen og agenten. 
 
Fra et principal agent-teoretisk perspektiv bliver det til valget mellem resultatkontrol og 
adfærdskontrol. Det bliver et spørgsmål om omkostningerne knyttet til indhentning af den 
information, som må til for at kunne reducere risikoen for at agenten unddrager sig 
forpligtelserne, idet teorien foreskriver at alle agenter er opportunistiske.  

                                                        
11 Strategizing, Claus Nyggard (red.), 2010 
12 Organisasjonsteori, Mary jo Hatch, 2010 
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Lønkontrakten og tvangskontrakten er to yderpunkter, som for principalen begge kan få 
nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Principalens udfordring er derfor at designe 
kontrakter med agenterne, der på den ene side belønner agenterne for at opføre sig, som 
principalen ønsker det, og som på den anden side ikke pålægger agenterne for stor risiko, som 
de skal have ekstra belønninger for at påtage sig. Udfordringerne med at udforme 
kontrakterne, så agenten ikke optimerer sin egen nytte på bekostning af principalens, kan 
forsætte i det uendelige, og det gør de også i praksis 
 
Tillid og kontrol stilles i nogle diskussioner op som store modsætninger, men ingen større 
organisation kan bygge på kontrol alene, men der ”vil altid være et interessante trade-off 
mellem tillid og kontrol i styringskæden. Her støder management og lederskab sammen, og 
her reflekteres organisationens magtkultur.” Disse to retninger, management og lederskab 
giver forskellige billeder af ledelsen og har rødder i forskellige faglige traditioner. 13 
Lederskab defineres her som at gøre de rigtige ting, i modsætning til management som ligger 
vægt på at gøre tingene rigtigt. 
I praksis kan man observere, at principaler og agenter indgår uformelle eller meget lidt 
specificerede kontrakter, uden at det fører til umoralsk adfærd. Samtidig kan det iagttages at 
nogle professioner overvåger deres medlemmers etik, og at adfærden både skal og bør følge 
nogle mindstekrav. De senere år har der været en lang række eksempler fra både politik, 
forskning og erhvervsliv, hvor etikken – eller mangel på samme! har været i fokus – og hvor 
det har haft store karrieremæssige og personlige konsekvenser for de involverede.14 Den 
offentlige mening influerer derfor også på agenternes adfærd, hvilket kan være med til at 
reducere opportunismen og fremme målfællesskabet trods teoriens klare antagelser om det 
modsatte. 
 
 

2.5 Relationer i gymnasiet 
I en gymnasial sammenhæng vil alle aktører opleve mange principal agentrelationer, både på 
individ- og gruppe- og organisationsniveau. For læreren vil der fx være relationer til 
faggruppen, kollegaer, rektor, ledelsen, elever, forældre, klasser, UVM mv., ligesom der for den 
enkelte elev eller TAP’er vil være en dagligdag med mange relationer og 
interessesammensætninger. 
 
For rektor vil der ligeledes være relationer til en lang række individer og grupper. 
Relationerne har i forlængelse af indledende afsnit ændret sig. Rektor har som sin 
overordnede en bestyrelse, til hvilken relationen er af afgørende betydning i 
ansættelsesforholdet. Rektor vil typisk have en del af sin løn som outputkontrakt, hvorved 
bestyrelsen kan regulere og sikre de indsatsområder, de måtte prioritere. 
 
Mange gymnasier vælger at designe formelle organisationsdiagrammer eller oversigter, som 
bliver lagt på skolens hjemmeside, og hvor nogle af de mest åbenlyse strukturer, relationer og 
ansvarsfordelinger tydeliggøres. I praksis vil der ofte være mange uformelle relationer og 
                                                        
13 Organisationsteori, Bakka og Fivelsdal, 2010 
14 Fx Milena Penkowa-sagen, anklagerne mod Dominique Strauss-Kahn eller udskiftningerne 
af franske ministre det seneste år. 
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man taler om ”spagetti-struktur” som en måde at beskrive en kompleks relationel virkelighed. 
De forskellige ansatte på et gymnasium vil typisk være organiseret ud fra bl.a. uddannelse, 
ansvarsområder, lønforskelle, brug af ny løn, faggrupper, anciennitet, og skitseret hierarkisk 
vil rektor internt være øverste leder. Principal agent relationer kan derfor i en 
gymnasiesammenhæng foregå i mange variationer, og for den interne del vil rektor optræde 
som principal for de ansatte. 
 
En væsentlig aktør for de ansatte lærere i gymnasiet omkring løn og ansættelsesforhold er GL. 
Traditionelt set kæmper GL for gode arbejdsforhold for lærerne, og det kommer oftest til 
udtryk som en lønkontrakt. En gymnasielærer er sikret en fast løn (37t), uanset hvor meget 
tid, der bruges på forberedelse og hvordan tiden udover fx skemalektioner i øvrigt anvendes.  
Ovenstående forhold giver også jævnligt anledning til debat, både internt og eksternt i 
gymnasieverdenen Det afspejler ligeledes, at der er mange nuancer og variationer omkring 
tidsforbrug, fag, arbejdsperioder, stress-tærskel, livsfase og mm. GL har også åbnet op for ny 
løn og resultatløn, hvilket trækker i retning af outputkontrakter. Især resultatlønskontrakter 
er en bestyrelses mulighed for at adfærdsregulere ift. rektor og den øvrige ledelse.  
 
For rektor (principalen) vil der være en interesse i, at læreren (agenten) leverer et maksimalt 
og effektivt output, velvidende, at det gerne skal være langtidsholdbart. For læreren (agenten) 
vil der som regel være flere samtidige interesser, fx faglig stolthed og fordybelse, trivsel i 
dagligdagen, motivation, ferie-længsel, mere løn, stor selvbestemmelse, ønske om særlige 
attraktive arbejdsopgaver og meget fritid. Læreren vil ifølge teorien både være risikosky og 
opportunistisk. 
 
Et ensidigt fokus på output, forstået som maksimal arbejdsbelastning og stort timeforbrug, 
fungerer derfor ikke. Derved bliver gode arbejdsforhold, social og menneskelig trivsel, 
variation i arbejdsdagen, motivation, mulighed for udvikling og videreuddannelse mm., 
elementer, som rektor og ledelsen må tage stilling til. Potentialet for målkonflikter og 
målsammenfald er åbenbart. 
 
 

3.1 Interviewguide og praksis 
 
De to interviews tager udgangspunkt i nedenstående 12 spørgsmål:  
1. Hvordan opfatter du elevgrundlaget hos jer, og hvilken betydning har det for jeres 

profilering? 
2. Hvordan vil du beskrive strukturen og kulturen i jeres organisation?  
3. Hvordan vil du beskrive din rolle i organisationen?  
4. Hvordan oplever du samarbejdet med bestyrelsen?  
5. Hvilke eksterne forventninger oplever du til jer som uddannelsesorganisation?  
6. Hvordan oplever du som leder spændingsfeltet mellem jeres kultur og de eksterne krav? 
7. Hvor må du som leder tage særlige hensyn til eksterne interessenter?  
8. Hvordan oplever du konkurrence og hvordan forholder du dig strategisk? 
9. Hvordan bliver jeres strategi til?  
10. Hvad er skrækscenariet; opererer du med en risiko-strategi? 
11. Hvor oplever du de største udfordringer som rektor?  
12. Hvad ser du som de største kommende udfordringer hos jer? 
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Flere af spørgsmålene kan dække over flere emner, fx vil alle svar kunne relatere sig til 
”strategiske ledelse” eller ”rektor-opgaver”. Spørgsmålene søger at afdække hvordan rektor 
forholder sig til: 

- Intern kontekst (1, 2, 3, 4) 
- Ekstern kontekst (5, 6, 7, 8) 
- Strategisk fokus (9, 10, 11, 12) 
- Leverandørerne (1, 5, 8) 
- Aftagerne (5, 6, 7) 
- Konkurrence i branchen (7, 8, 10)  

 
De 2 valgte gymnasier er Espergærde Gymnasium og HF (EG) og Roskilde Katedralskole (RKS) 
Espergærde gymnasium: Stort gymnasium, beliggende i Espergærde 107 lærere, 33 klasser + 
4 HF klasser, i alt 1058 elever. Jens Per Nielsen har været rektor på EG siden 1995 og har 
tidligere haft job inden for skoleledelse. Har bekendtgjort at stoppe som rektor sommer 2012.  
 
Roskilde Katedralskole: Stort gymnasium, beliggende i udkanten af Roskilde by, 130 lærere, 
43 klasser, 1150 elever. Claus Niller Nielsen har været rektor på RKS siden 1999, og har 
tidligere haft jobs inden for skoleledelse. 
 
Begge interviews er foregået på de pågældende rektorers kontorer - på hjemmebanen, 
henholdsvis d. 10/5-11 på Espergærde Gymnasium og d. 16/5-11 på Roskilde katedralskole. 
Interviewsene var på forhånd aftalt at vare ca. 60 min, og endte begge med at vare ca. 1 ½ 
time. Rektorerne var på forhånd informeret kort om tema og tanker for afhandlingen, men 
havde ikke fået udleveret nogle konkrete spørgsmål. Begge interviews blev optaget og er 
foregået uden eksterne afbrydelser af nogen slags. 
 
Analysen af de to rektorinterviews vil, som det fremgår af nedenstående oversigt, fokusere på 
følgende 4 hovedemner: Markedsgørelsen, ekstern kontekst, intern kontekst, strategi. De 4 
emner er opdelt i nogle underemner, og vil hver især blive gennemgået, med udgangspunkt i 
citater fra de 2 rektorinterviews og vil blive sat op mod hinanden og analyseret. Afslutningsvis 
vil der være en opsamling. 
 

1. Markedsgørelsen: Branding, Kompleksitet, Organisation og struktur, Økonomi og vækst 
2. Ekstern kontekst: Leverandører, Aftagerne, Samarbejde vs. Konkurrence 
3. Intern kontekst: Bestyrelsen, Vækst, Lærergruppen 
4. Strategi: Fokus og kontekst, Scenarier, Strategiske overvejelser, Opsamling 

 
De udvalgte citater er resultat af en lang række til- og fravalg i et større interview og er 
udvalgt ud fra fokus på relevans for denne afhandlings emne og problemstillinger. Citaterne 
er for en dels vedkommende udklip fra en større sammenhængende passage, hvor der kan 
være flere argumenter og holdninger, som ofte er gensidigt afhængige. Dermed er også sagt, 
at begge interviews rummer mulighed for at vælge andre analytiske tilgange og 
fokusområder. Overskrifterne EG og RKS refererer til udtalelser fra hhv. Jens Per Nielsen 
(JPR) og Claus Niller Nielsen (CNN), som rektorer og repræsentanter for de to gymnasier.  
Udtryk som skolen, gymnasiet, stx og organisationen bruges synonymt, alt efter 
sammenhængen i interviewet og temaet. 



18 
 

 

4.1 Markedsgørelsen 
 
 Branding 

EG RKS 
”… det må aldrig hedde sig, at det er 
nemt at komme på Espergærde 
gymnasium. Det var mit mantra… Der er 
en myte, om det er rigtig svært at 
komme på Espergærde”  
 
”Jeg bruger 100 elever til informations-
aften… de næsten oversælger skolen” 
 
”… man må aldrig glemme, at det her er 
primært en faglig skole.” 

”Det her er et gymnasium for helt 
almindelige unge mennesker... vi skal ha’ 
ændret det der image, at vi er bønder… 
bonderøv det er ikke noget positivt.”  
 
”Vi kan bruge Roskilde til at skabe den 
identitet… de aldersgrupper, vi 
appellerer til, der har Roskilde et godt ry 
pga. Roskilde festival.” 
 
 

 
Elevgrundlaget på EG repræsenterer i høj grad et nordsjællandsk segment af unge, hvor 
mange kommer fra hjem med akademisk baggrund og en målrettet tilgang til det at skulle 
tage Stx. Visionen på EG er: ”Vi vil være det bedste gymnasium for Danmark”. Til 
informationsaften siger JPN  bl.a. at ”Gymnasiet er ikke for alle” underforstået, at man skal 
ville arbejde seriøst; det er mere end fest og farver.  
Eleverne bruges og vil meget gerne bruge sig selv til at reklamere for EG. Der er fokus på 
faglig seriøsitet og at være i front inden for en række områder, såsom stort valgfagsudbud, 
DK’s hurtigste internetforbindelse, grøn profil mm. 
 
De unge, som tager Stx på RKS, har en anden baggrund, og CNN bruger en meget inkluderende 
tilgang. Når han siger ”helt almindelige unge”, ligger der implicit et signal om ”det her kan du 
også klare, kom bare med”. CNN bruger endvidere sig selv som eksempel på en 
mønsterbryder og beskriver kulturen omkring Roskilde som en bondekultur, der skal brydes. 
Endvidere fremhæves Roskilde som by med især Roskilde festival som attraktiv for 
målgruppen.  
 
Det er tydeligt, at de 2 rektorer vælger hver deres tilgang omkring italesættelsen af deres 
gymnasium.  Og i begge tilfælde er det med fokus på deres elevgrundlag, leverandørerne. De 
søger at sikre et match; at leverandørernes forventninger, fordomme, ønsker og tanker 
imødegås og samtidig at markere, hvad de som gymnasium forventer og kan tilbyde. For 
begge gymnasier er det ligeledes givet, at de igennem længere tid har haft meget flotte søgetal 
og dermed ikke har problemer med den del af markedsgørelsen. Omvendt har de ikke 
nuværende incitamenter for at øge søgningen yderligere, da der ikke er nogen konkret gevinst 
ved det. Der er i højere grad tale om konsolidering og fastholdelse af nuværende status. 
 
I den nyligt offentliggjorte statistik15 omkring karaktergennemsnit kan man se, at EG ligger nr. 
34 med et snit på 7,14 og at RKS ligger nr. 72 med et snit på 6,84. EG ligger dermed omkring 

                                                        
15 UVM’s statistik for eksamensresultater 2010. 
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midten af den øverste halvdel, medens RKS ligger 4 pladser under gennemsnittet på 
landsplan. Forskellen omkring leverandørernes baggrund afspejler sig således også i 
karaktergennemsnittet. 
 
 Kompleksitet 

EG RKS 
”Den lærer, som tilbringer 1/3 af sin 
arbejdstid på skolen, kan aldrig 
nogensinde gennemskue en så 
kompleks organisation, som skolen er 
blevet i dag.” 
 
”Ikke engang jeg ved alt, hvad der sker 
på skolen. Jeg kan ikke svare på alle de 
spørgsmål, man kan komme med. Det 
kunne jeg for 10 år siden.” 

”At få personalegruppen til at… gide 
engagere sig i skolen som helhed… det 
kan man trække så og så langt som 
rektor…” 
 
”Også for mig kommer der et eller andet 
tidspunkt, hvor man vil sige, nu er vi 
nødt til at uddelegere noget af det her, 
fordi jeg magter det ikke..” 

 
 
JPN fremhæver, at den organisatoriske kompleksitet og lærernes generelt kortere arbejdstid 
på skolen giver et mindre kvalificeret billede af den samlede organisation for de fleste lærere, 
ligesom den fælles opfattelse af, hvad skolen er, er mere flimret end tidligere.  
Overskueligheden er blevet mindre for alle parter, også for rektor selv. 
 
CNN mener, at det er en udfordring at skabe forståelse hos personalegruppen for, at 
organisationen er undervisning + ”alt det andet”, og at det er i ”alt det andet”, at 
organisationen kan gøre en forskel. Som leder må han trække for der, og det er som ”at slæbe 
sten efter sig”. Samtidig oplever han uddelegering af ansvarsområder som ”et must”. 
 
Både JPN og CNN giver udtryk for at kompleksiteten er øget. Hvor det tidligere var muligt som 
rektor at håndtere alle bolde i luften, er der nu områder, som bevidst slippes. Ledelsen af 
bestemte områder og emner uddelegeres. Såvel lærer- som lederrolle har ændret sig som en 
konsekvens af indholds- og selvejereformen. At være lærer er mere end at passe sin 
undervisning i en lukket klasse, og at være rektor er mere end intern administration. Begge 
rektorer giver udtryk for, at de må slippe noget styring; at noget magt og kontrol må forlade 
rektorskrivebordet; rollen som principal har ændret sig for dem. 
 
Omverdens-ændringerne har ført til organisationsændringer, som igen har ført til nye 
arbejdsopgaver og fordelinger, samtidig med en generelt øget kompleksitet. 
Rektorerne (principalerne) oplever udfordringer i at få lærerne (agenterne) til at tage et 
organisatorisk ansvar, der rækker ud over deres egen undervisning og evt. mindre ekstra-
opgaver. De samlede organisatoriske visioner og kontekstforståelsen omkring 
markedsgørelsen oplever rektorerne generelt ikke som en del af lærernes bevidsthed eller 
ansvar. Her er tilsyneladende en målkonflikt og en vis form for opportunisme at spore, 
ligesom lærerne kan være risikosky, da de ikke vil opleve en umiddelbar honorering.  
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 Organisation og struktur 
EG RKS 
”Vi har meget klare ansvarsområder i 
ledelsesgruppen; det har også været 
nødvendigt.” 
 
”Vi er ikke blevet professionelle nok i 
gymnasiet endnu… nogle gange skal 
man ikke snakke så meget, så skal man 
bare gøre det, og der har du en 
udfordring ift. en skole-kultur.” 
 
”Jeg er voldsomt utålmodig… der er 
ingen tvivl om, at jeg bliver opfattet 
som kynisk… hvis jeg vil noget, så vil 
jeg noget. Det ved lærerne også godt. 
Det kan selvfølgelig give nogle 
konflikter, men det kan også betyde, at 
der sker nogle ting hurtigere her end 
andre steder. ” 

”… vi sidder med mig som rektor, en 
pædagogisk/personale-leder og en 
administrativ/driftsmæssig ledelse. Jeg 
har så kasketten som udenrigsminister… 
Vi har ligesom hver vores områder, hvor 
vi netværker.” 
 
”Vi har lavet mange organisatoriske 
ændringer de senere år… vi endte med at 
fyre alle småfunktioner og så slå dem op 
igen og meldte så ud, at fremover er alle 
disse funktioner 3-årige.”   
 
 
”Dem vi skal ansætte skal være nogen, 
som vil engagere sig i skolen ud over 
undervisningen, fordi det er det, der er 
med til at adskille os fra andre skoler.” 

 
JPN påpeger at en større organisatorisk ændring, skal den kommende nye rektor have lov at 
lave. På EG er ledelsen struktureret efter den mere traditionelle struktur med rektor, 
vicerektor og inspektorer. JPN udtrykker stor tilfredshed med sin nuværende ledelsesgruppe, 
og at der er klare og veldefinerede ansvarsområder. Han beskriver sig selv som ”voldsom 
utålmodig”, og det er tilsyneladende et område, hvor hans lederstil støder på en skolekultur, 
hvor der kan være mange ord. Det ligner handlingskultur over for talekultur. Resultatet bliver 
ifølge JPN, at der sker meget på EG og det sker hurtigt. Mange af JPN’s  idéer og tanker bliver 
gennemført, og prisen -  at det kan give nogle konflikter – er han villig til at betale. Det 
fremstår nærmest som et givent mønster på EG. Og de ændringer der måtte være, er JPN i 
stand til selv at iværksætte eller skaffe opbakning nok til at få gennemført. 
 
Som principal har JPN en position - når der tages strategiske eller ledelsesbeslutninger - at 
såvel lærere som mellemlederne kan fremstå som agenter. Der er mulighed for målkonflikter, 
opportunisme og at agenterne vil være risikosky; men også chance for målsammenfald, da der 
ofte er tale om konkrete forbedringer eller løsningsmodeller for organisationen. Fx vil alle på 
arbejdspladsen få glæde af ”Danmarks hurtigste trådløse netværk”. Det kan ganske enkelt 
være lettere at få støtte til nye investeringer og forbedringer end til besparelser. 
Incitamenterne for udførelsen af opgaven kan ligeledes være knyttet til outputkontrakter; 
typisk er resultatløn mere anvendt af mellemledere end af lærere. Ligeledes kan der være 
skrevne såvel som uskrevne regler omkring ledelsesmæssig enighed udadtil.   
 
CNN betegner sin ledelsesgruppe som ”strategisk ledelse”, hvor de er 3 ledere, med sig selv 
som rektor og ”udenrigsminister”.  CNN beskriver det som en løbende proces, både pga. 
voldsom vækst, organisatorisk kompleksitet og for at følge med, når noget har været relevant. 
Hvad angår de mange ”småfunktioner” som lærere kan have, er strukturen lavet om på RKS. 
Alle blev fyret fra deres funktioner, hvorefter alle kunne søge dem igen for en 3-årig periode. 
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Formålet var at ”få rystet posen” og at give de unge en mulighed. En sådan model sender et 
signal om at holde sig skarp på sin post, at overveje om det er der man skal sidde, og især giver 
det mulighed for at unge lærere, der gerne vil engagere sig og ”lave noget mere” kan gøre det. 
Denne model er også tænkt i sammenhæng med, at lærerflokken er vokset med over 100% på 
12 år. At der er tale om 3-årige funktioner, giver ledelsesgruppen mulighed for løbende at lave 
de ændringer de måtte finde hensigtsmæssige. 
 
 Økonomi og vækst 

EG RKS 
”I og med at vi er blevet totalt selveje, 
betyder økonomi rigtig meget; det er 
ligesom grundlaget.” 
 
”Vi er jo en af de her overskudsskoler - 
både økonomisk og søgningsmæssigt. 
 
”Det er den gode cirkel; lærerne kommer 
op og møder nogle gode elever; der 
kommer noget forholdsvis god 
undervisning ud af det, og også nogle 
gode resultater ud af det; og så er vi 
kommet rundt.” 

”Vi planlægger at bygge ud for 35 mio. 
kr.” 
 
”De sidste 5-6 år har vi været blandt de 
5 mest søgte i DK.  
 
”I 99 da jeg kom til, da var der 550 
elever og 60 lærere på skolen. Efter 
sommer ferien er der 1150 og 130 
lærere. Det er kommet lidt i etaper... Vi 
har sprængt rammerne.” 
 

 
Begge rektorer fremhæver, at deres gymnasium klarer sig godt. På EG oplever JPN at det fører 
til ”den gode cirkel”, at det bliver selvforstærkende. På RKS oplever CNN at den store vækst 
har sprængt de nuværende rammer, og at det er blevet nødvendigt at bygge.  
Det giver mulighed for til- og fravalg af både elever (kunder) og ansøgere (medarbejdere), at 
få ”de rigtige personer om bord på bussen”. Ligeledes sender det et tydeligt signal, både 
internt og eksternt: der er styr på det, vi er attraktive, her er succes.    
 
Hvis det overordnede succeskriterium for gymnasiet er, at have god økonomi og sikre stabil 
stor søgning, så er både EG og RKS ”i mål”. Ud fra den betragtning kan begge steder muligvis 
mangle en samlende udfordring eller et fælles mål på det helt overordnede plan. Samtidig kan 
det give plads til at have øje på nogle at de øvrige udfordringer, der måtte være i en 
organisation i denne størrelse. 
 
På grund af selvejet er økonomien blevet en særdeles afgørende faktor i gymnasieskolen; høj 
faglighed og spændende pædagogik kan ikke stå alene. På begge gymnasier er der en stabil 
positiv økonomi, og det giver mulighed for at satse på fremadrettede tiltag i stedet for 
sparerunder. På EG betyder det bl.a. at bogbudgettet er øget med 33%, ligesom alle lokaler 
har moderne IT faciliteter og at klassekvotienten er lidt lavere end nærmeste gymnasier16. På 
RKS betyder det bl.a. at der påbegyndes byggeri til 35 millioner, som bl.a. vil give større 
kantine til eleverne og et større lærerværelse.    
 

                                                        
16 Fra skolens hjemmeside: www.eg-gym.dk/info/om_skolen/bestyrelsen.html 
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Der kan være en vis strategisk interesse i ikke at skilte med økonomisk overskud. På politisk 
niveau følges gymnasiernes økonomi løbende, også med henblik på at justere og regulere den 
statslige støtte, der følger med. De overordnede politiske meldinger indeholder en dobbelt 
agenda; dels er selvejet en realitet, bygningerne er købt, amterne nedlagt og 
optagelsesprocedurerne ændret mm; gymnasierne er helt frie til at træffe egne valg. Samtidig 
er de generelle politiske signaler, at ”uddannelse er fremtiden”, ”uddannelse er DK’s ressource 
og konkurrence-mulighed” og der er en klar 95% målsætning for 2015. Gymnasiernes frihed 
skal således passe ind i en politisk virkelighed , hvor uddannelse er særdeles afgørende og 
hvor udviklingen følges tæt.  
 
Hvis UVM betragtes som principal ift. gymnasierne som agent, kan det medføre risikoskyhed, 
målkonflikt og opportunisme, ligesom begge parter vil være nyttemaksimerende. Fx hvis 
gymnasiernes regnskab sammensættes så et evt. overskud ikke synes så stort, er der mindre 
risiko for at statslige tilskud skæres kraftigt. Ligeledes vil det have store konsekvenser, også 
på politisk niveau, hvis gymnasier må lukke ned p.ga. dårlig økonomi. Det ville på mange 
måder blive et politisk selvmål og dermed ikke være acceptabelt. 
 

4.2 Ekstern kontekst 
 Leverandører 

EG RKS 
”De leverandører vi har, det er 
forældrene. Forældrenes forventning til 
os er, at vi er en professionel skole, at 
børnene trives.” 
 
”De forventer jo også, at deres børn får 
en ordentlig eksamen, noget ordentlig 
undervisning. ” 
 
”Hvor forældre tidligere sagde: hvad 
lærte du i skolen?, spørger de i dag 
deres børn: Hvordan havde du det i 
skolen i dag? Altså det der ekstreme 
fokus på om deres børn trives frem for 
hvad de lærer.” 
 

”Der er ca. 50% i Roskilde-området der 
går i det almene gymnasium. Jeg kan 
godt spørge: hvorfor er det ikke 80% 
som oppe i Rungsted?  Er Roskilde-
borgere dummere end dem der bor i 
Rungsted? … det er ikke socialgruppe 1, 
der udelukkende er i Roskilde.” 
 
”… både blandt elever og forældre er der 
en vis ærefrygt eller autoritetstro.” 
 
”Når jeg så sidder med dem herude… og 
de får huen på, så er det en fornøjelse at 
kunne sige til dem; det gik jo… Derfor vil 
jeg egentlig sige; ha’ nogle højere 
forventninger.” 

 
JPN erfaring er, at forældre har forventninger om at gymnasiet er tydelig i sin kommunikation, 
at det fremtræder professionelt og at børnene får en ordentlig undervisning og eksamen. 
Samtidig oplever JPN, at der er sket et fokusskift fra leverandørernes side, så der nu i høj grad 
er fokus på trivsel. Skolen er ikke bare det sted hvor eleverne (leverandørerne) skal lære 
noget, men i høj grad også et sted hvor der skal være social trivsel; der skal være rammer for 
det gode ungdomsliv, der er meget mere end undervisning.   
JPN pointerer kraftigt overfor leverandørerne, at ”man skal VILLE”, at man ”skal have 
evnerne” og  ”gymnasiet er ikke for alle”. Underforstået at hvis forventningerne kun er hygge, 
sjov, fest og glade dage, så er EG ikke stedet. 
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På RKS oplever CNN at leverandørerne, både som forældre og elever i udgangspunktet er 
usikre på egne evner og har brug for opmuntring og en ”skubben på” at gymnasiet er en 
mulighed. Der er ikke den store akademiske tradition at trække på, så signalet fra CNN er 
præget af, at gymnasiet skal afmystificeres som ”uoverkommelig”, og der et tydeligt fokus på 
”det almene”, og at leverandørerne skal tro på sig selv. Succeskriteriet for mange af 
leverandørerne bliver derfor at klare det, at gennemføre Stx og få en eksamen. CNN opfordrer 
derfor leverandørerne til at have ”nogle højere forventninger”, især til sig selv. 
 
Kulturforskellen hos EG og RKS er slående, og det påvirker i høj grad de meldinger som 
rektorerne derfor giver leverandørerne. Demografien er en afgørende faktor og afkodningen 
og forståelsen af markedet bliver derfor et meget vigtigt parameter ift. markedsgørelsen og 
for at sikre en optimal overgang til gymnasiet. 
 
 Aftagerne 

EG RKS 
”Jeg synes studieretningsgymnasiet er 
fint nok, fordi det medtænker aftagerne.” 
 
”AT har hjulpet, eleverne er blevet bedre 
til at arbejde sammen og på tværs” 
 
”Vi møder aftagerne meget lidt. Vi 
arbejder ud fra en forestilling om, hvad 
aftagerne forventer. Så min forventning 
til aftagerne er, at de er lidt klarere i 
mælet…” 

”Vi har ikke foretaget nogen justeringer 
for at tilgodese hverken RUC eller 
University College Sjælland...” 
 
”Jeg sidder i sådan et aftagerpanel ude 
på RUC, og snakker lidt med de folk. Jeg 
ses også privat med Ib, som er rektor på 
RUC… noget af det de mest oplever er, 
at gymnasiereformen har været et løft, 
et studie med et kompetencemæssigt 
løft. 

 
 
JPN oplever at der er en stor distance til aftagerne, og at de gensidige forventninger derfor er 
baseret på forestillinger; underforstået, at det ikke er særlig konkret. Hans opfordring til 
aftagerne er derfor, at de skal være tydeligere, uvist om det er realistisk eller reelt 
ønskværdigt. 
 
 
CNN møder aftagerne, både formaliseret og uformelt, som en del af sine netværk. Han siger 
om aftagerne, at generelt ”er de så spredte”, at det ikke er til at tilgodese deres ønsker eller 
muligt at justere efter.  
Gymnasiet har ikke nogle direkte økonomiske incitamenter for at tilgodese aftagerne. Når 
først eksamen er bestået, åbner aftagermulighederne sig meget bredt for eleverne. Aftagerne 
repræsenterer samlet set en mangfoldighed, som kan være svær at sigte efter.  
Begge rektorer oplever dog samtidig at studieretningsgymnasiet, med fokus på kompetencer 
og samarbejde, generelt har været  til gavn og glæde for aftagerne. 
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Samarbejde vs. Konkurrence 
EG RKS 
”I en konkurrencesituation vil vi altid 
fremhæve det, vi er gode til.” 
 
”Nu er der kommet ny rektor oppe i 
Helsingør; han er en foretagsom mand. 
Den tidligere rektor deroppe han solgte 
ikke billetter.  
 
”Når du er herovre på østkysten af 
Nordsjælland, så er det ikke andre 
uddannelsesinstitutioner, så er det andre 
gymnasier. Og der er vi i en 
konkurrencesituation. Det bliver rigtig 
interessant i det øjeblik, vi skal til at slås 
om eleverne.” 
 
”Man er da i en konkurrence, men en af 
styrkerne i gymnasiet har altid været at 
vi har respekteret hinanden på 
kvaliteten. Det er jo en af kronjuvelerne, 
der er ingen forskel på en 
studentereksamen fra Århus og så på 
Espergærde. Forskellen …er elevmassen.” 

”Vi har et rigtig godt samarbejde, fordi 
vi har det der Roskilde Campus… Vi 
mødes alle 20 institutioner fra Roskilde 
kommune. Jeg tror, det er i mere end 
20 år man har mødtes.”  
 
”… det er de samme personer – der er 
ikke skiftet ud på rektorposterne 
endnu - så har vi kunnet holde det der 
gode samarbejde.”  
 
”… nogen vil måske synes at jeg har ført 
mig lidt for meget frem… Så længe jeg 
villigt deler ud af mine elever, så har 
jeg svært ved at se, at der er noget 
forgjort i det.” 
 
”Jeg var sammen med mit 
rektornetværk … Det er første gang jeg 
har hørt nogle sige højt, at det mål at en 
Stx -eksamen altid skal være det 
samme, det er ikke nødvendigvis et mål 
om 2 eller 5 år” 

 
JPN oplever ikke konkurrence som et problem. Der er ingen reelle substitutter i branchen rent 
geografisk, og demografisk er der indtil videre gode udsigter for EG. Han giver nærmest 
udtryk for en forventningens glæde ved tanken om, at der på et tidspunkt kan blive mulighed 
for ”at slås om eleverne”. Generelt står EG meget stærkt både hvad bl.a. angår søgetal, 
faciliteter, økonomi. Når JPN sonderer terrænet, er han dog opmærksom på en ny rektor i 
Helsingør, der beskrives som ”en foretagsom mand”, hvilket kunne antyde potentiel 
kommende konkurrence. 
JPN fremhæver den gensidige respekt mellem gymnasier og den ligeværdige værdi af  
studentereksamener forskellige steder i landet. 
 
CNN pointerer, at i Roskilde handler det mere om samarbejde end om konkurrence. Selvom 
der er 3 Roskilde-gymnasier, som potentielt konkurrerer om de samme elever, er der en god 
tone, gensidig respekt og meget samarbejde, også med leverandør- og aftagerinstitutioner. 
Han nævner dog, at nogle kan mene, at han fremhæver RKS for meget, hvilket han dog ikke 
forstår problemet i, idet at fokus på RKS, er til fælles gavn for Stx som sådan, så længe han 
”villigt deler ud af sine elever”. 
Det tætte samarbejde i Roskilde er knyttet til traditioner, og at de samme folk har siddet på 
posterne i lang tid, hvilket antyder, at nye folk på ledende poster kan ændre 
konkurrencesituationen væsentligt. Det gode samarbejde er givetvis betinget af traditionen 
for det, og de mange personlige relationer. 
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CNN har i sit rektornetværk - hvor også Jarl Damgaard var tilstede - for første gang hørt tale 
om, at en studentereksamen ikke nødvendigvis i fremtiden vil have samme værdi forskellige 
steder.  Dette vil i givet fald ændre en lang række faktorer.      
Hvor JPN iagttager markedet og potentielle konkurrenter på afstand, samarbejder CNN 
direkte med sine nærmeste konkurrenter og markedet. 

 
4.3 Intern kontekst 
 
 
 Bestyrelsen 

 RKS 
”Jeg lægger rigtig mange ting op til min 
bestyrelse. Men jeg lægger det også op 
på en måde hvor de siger, det var da en 
rigtig god ide, eller ja det vil vi gøre.”  
 
”Det er jo en win win situation når du 
har elever nok, når du har overskud i 
årsregnskabet, når de skriver pænt om 
dig i avisen, og når de (bestyrelsen) ude 
i byen hører: nej, er du 
bestyrelsesmedlem der; det er sådan en 
god skole. Så er der meget få konflikter.”  

”Jeg har en kanon-god bestyrelse, vi 
overrender ikke hinanden. Men det er et 
udtryk for, at der er god tillid. 
Bestyrelsen er et rigtig godt miks af 
folk…både med- og modspil.” 
 
”Det er måske i virkeligheden dér 
(resultatlønsaftale, red), at bestyrelsen i 
høj grad kan være med til at sikre de 
indsatsområder, de nu synes vi skal 
have.” 
 
 

 
 
JPN nævner, at bestyrelsen er tilfreds med hvad de ser og hører, og at han er opmærksom på 
hvordan man positivt ”lægger det op” til dem; at det bliver ”win win”. Bestyrelsesformanden 
på EG er også borgmester i området og til orienteringsaften fremhæver han bl.a. en personlig 
mærkesag: klimabevidsthed. Relationen mellem JPN og bestyrelsesformanden er 
tilsyneladende præget af – om ikke direkte målsammenfald – så nogle agendaer, der fint 
harmonerer sammen. 
 
CNN oplever ligeledes en ”kanon-god bestyrelse” og nævner i samme åndedrag at ”vi 
overrender ikke hinanden”. Der hvor bestyrelsen har mulighed for at sikre en vis indflydelse, 
er bl.a. via resultatlønsaftale (tvangskontrakt) som ”der bliver brugt en del tid på” at 
forhandle. Kontraktstyringen bruges bevidst af bestyrelsen, men ikke uden modspil. 
 
Begge rektorer giver udtryk for et godt samarbejde med bestyrelsen, at der er stor tillid og at 
bestyrelsen også virker tilfredse med situationen. Den tillid som begge rektorer nævner, 
medfører tilsyneladende en attraktiv oplevelse af frihed, både for rektor og bestyrelse. 
I relationen mellem bestyrelse (principal) og rektor (agent) er der flere målsammenfald  end 
målkonflikter, og det høje niveau af tillid og kompenserer i høj grad for den asymmetriske 
information.  
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Vækst 
EG RKS 
”Da jeg overtog skolen, hvor der virkelig 
skulle ryddes op i meget, der var sådan 
en yes we can … Vi var meget fremme på 
beatet på mange ting, bl.a. med IT meget 
meget tidligt. Vi blev en skole der var 
opmærksomhed på, vi kom i avisen osv., 
og vi så søgetallene stige. Nu er vi nået 
herop hvor man siger: det går godt, 
hvorfor så (blive ved, red.).” 
 
”Lige nu er Noma verdens bedste 
restaurant, men de skal ikke klokke ret 
meget i det, før folk vælger en anden 
restaurant. Og det samme her.”  

”Det første jeg sagde til bestyrelsen: hvis 
vi bliver ved med at tage elever ind uden 
at gøre noget, skyder vi os selv i foden. På 
et tidspunkt vil eleverne sige; den skole, 
der kan man ikke være, alt er kaos, man 
står ovenpå hinanden, der er ikke 
toiletfaciliteter.”   
 
”Vi har haft så meget succes, de der 
flotte søgetal, har ansat 80 lærere på 5 
år. Så det er vigtigt … at vi ikke tror, at vi 
kan vi gå på vandet.” 
 
 

 
 
 
JPN fortæller, at der er sket en udvikling omkring indstillingen til at kæmpe for EG. Mange af 
de tidligere mål er indfriet, og der er tilsyneladende ikke helt konsensus omkring 
konsolideringen. JPN er bange for at den nuværende succes bliver en sovepude, og han ser det 
som en nødvendighed at arbejde ”med den kultur der hedder, at man hele tiden er nødt til at 
gøre det bedste”. Det kan vende før man ved af det, og det er argumentet for at holde sig 
skarp. 
 
CNN siger, at den søgningsmæssige succes bl.a. giver fysiske problemer, hvilket let kan give 
bagslag. Væksten har været stabil og han nævner det lidt paradoksale, at ”for at være helt 
ærlig; vi havde håbet på at søgetallene ikke blev så gode”. Tankegangen har i lang tid været 
”går den så går den”, og nu går den ikke længere. Derfor har RKS besluttet, lige efter at dette 
års søgetal kom frem, at det er tid for at udvide og forny faciliteter som bl.a. kantine og 
lærerværelse. 
 
Begge rektorer er opmærksomme på, at succesen kan føre til en vis tilbagelænethed, som er 
farlig. De ser det som en vigtig og vanskellige opgave at få medarbejderflokken til at bevare et 
stort engagement og opretholde gejsten. Dels har mange lærere oplevet store og mere 
relevante udfordringer og ændringer omkring faglighed og samarbejde i.fm. reformen, dels 
har de nu nået det mål de måske har været med til at kæmpe for i mange år; at skolen skulle 
have succes. Ydermere kan incitamenterne for forsat kamp for stedet, være svære at få øje på 
for lærerne. 
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 Lærergruppen 
EG RKS 
”… den unge generation vil gerne det 
som jeg vil; have noget mere ledelse.” 
 
”En sur lærer der møder på arbejde, 
performer ikke så godt. Jeg kan jo ikke 
fyre den pågældende eller sige: nu skal 
du ikke være sur, Så blive jeg nødt til at 
gøre noget andet. ” 
 
”.. skismaet opstår, hvis læreren både 
vil fastholde sit store frirum men 
samtidig vil gå og tænke som 
lønmodtager; så har vi en konflikt. De 
ting kan ikke gå sammen, det kan ikke 
nytte noget.” 

”De gamle lærere …havde valgt 
gymnasielærerjobbet og der kunne man 
passe sig selv i klasselokalet. Der oplever 
jeg at de unge har brug for, at man 
interesserer sig meget mere for dem. ” 
 
”I virkeligheden har vi måske brug for en 
personalechef. ..Nogle af de nye unge 
lærere har nogle forventninger om sådan 
noget.” 
 
”Nogle gange er jeg nød til at sætte 
palisaderne op og tænke: anerkendelse 
det får de, når de får deres månedsløn… 
man kan jo ikke tage sig af de der 130.” 

 
JPN oplever, at der ulmer en ”vis generationskonflikt” omkring synet på ledelse, og at lærerne 
generelt efterspørger mere anerkendelse og noget, der kan ligne ”en HR-funktion”. Han 
oplever det dilemmafyldt, at lærerne på den ene side gerne vil have meget autonomi og på 
den anden sige gerne vil have meget støtte og anderkendelse. Det er ikke en løsning at sætte 
hårdt mod hårdt, for en ”sur lærer performer ikke så godt” og kan ikke bare fyres.  
JPN mener at ”det grundlæggende spørgsmål er: vil lærere ledes?”; altså at lærere sender 
dobbelte signaler. De vil ikke ledes og bestemmes over, men vil gerne have den anerkendelse 
og støtte, der kan følge med ledelse. Lærerne vil med andre ord gerne have goderne, men ikke 
betale prisen. For JPN kan de ikke vælge begge dele, og han siger ”det har jeg svært ved at 
acceptere”. 
 
CNN giver også udtryk for at der er nogle generationsforskelle blandt lærerne, og at de unge 
har nogle nye forventninger til ledelse. Hvor ”de gamle lærere” gerne vil passe sig selv, ønsker 
de unge lærere en nærværende og responderende ledelse. Han siger, at der måske er ”brug 
for en personalechef”, at der er behov for mere anerkendelse og nærværende ledelse end han 
kan give.  
Som en konsekvens af væksten gør han opmærksom på ”en stor personlig udfordring”; 
hvordan han får ”skabt gode relationer til lærerne, på en skole af denne størrelse?” CNN 
mener at anerkendelsen kommer til udtryk via månedslønnen, altså en gang om måneden på 
samme tid til alle. 
 
Både på EG og RKS har væksten betydet, at der er kommet flere lærere til, og det har ført til 
nye medarbejder- og ledelsesudfordringer.  
Der er nogle tydelige målkonflikter omkring synet på ledelse; parternes nyttefunktioner er 
ikke identiske, og lærerne fremstår som særdeles nyttemaksimerende i rektors optik. 
Udfordringerne er til at få øje på, og begge rektorer er opmærksomme på dem, og at noget må 
gøres på et tidspunkt. Hos EG kommer en ”kommende rektor” til at tage sig af udfordringerne 
og hos RKS har CNN ikke ”haft mod til at ændre det endnu”. Den eksterne succes kører 
parallelt med nogle store interne udfordringer. 
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4.4 Strategi  
Fokus og kontekst 

EG RKS 
”Meget er timing; og jeg har også brændt 
fingrene…” 
 
”Det er derfor, det at lede skoler er 
enormt udfordrende,… dels er der en vis 
ledelses-resistens og dels også at der er 
100 opfattelser af hvad skolen skal 
være.” 
 
”.. der bliver både færre penge og færre 
elever, så vi skal være fremme i skoen. 
Det kan nogle gange være svært for 
lærere.” 

”Jeg synes at her i Roskilde, betyder 
netværk alt... ” 
 
”For mig er vejen frem at spotte de 
lærere som har det engagement og så 
prøve at opmuntre dem til at indgå i det 
rigtige arbejde. ” 
 
”… så går jeg ud til medarbejderne og 
siger; eleverne er der. Det er vores 
ansvar, at de også gider gå på RSK... Der 
synes jeg, at presset er blevet væsentligt 
større end det har været tidligere.” 

 
For JPN er der både et fokus eksternt og internt som rektor. Når han beskriver sit fokus, bliver 
det tydeligt, at nogle at de ting han observerer uden for skoleverdenen, forsøges tænkt ind i 
gymnasiet. Han mener, at timing er afgørende og han nævner, at han har været for hurtig 
nogle gange; fx at han tog til Singapore i1995, hvilket ”var for tidligt”, og at han købte bærbare 
pc-er for tidligt og dermed for dyrt.  
 
At få lærerne med, at lede skolen er ”enormt udfordrende”. Der er en tradition for en høj grad 
af selvbestemmelse og selvforvaltning som gør det vanskelligt at få organisationen i en 
bestemt retning. Selve det, at selvejet har ført til markedsgørelse og tanker for hvordan det 
fremover vil udvikle sig, ”kan være svært for lærerne”. 
Et andet tilbagevendende fokusområde for JPN er ”den gode historie” og hvordan ”kan vi få 
den fortalt på mange måder”.  
 
CNN fokuserer i høj grad på netværk. Meget at det der sker på RKS, den inspiration der måtte 
komme på rektorniveau, og de nye tiltag der foreslås, er på en eller anden måde relateret til 
CNN’s Roskilde-netværk. 
For den interne del i gymnasiet ser CNN det som ”vejen frem”, at spotte de lærere der har 
engagement. Engagementet er indikatoren på, at læreren har noget ekstra, noget væsentligt at 
tilbyde til RKS. 
Heller ikke hos RKS er der blandt lærerne en stor forståelse for, at markedsgørelsen er en fast 
og væsentlig bestanddel af gymnasiets virkelighed. Endvidere bruger CNN en del energi på at 
få eleverne til at forstå at ”dette her er enestående tilbud, som de for deres egen skyld skal 
hugge til.” 
 
Begge rektorer oplever at måtte være ”på-kanten-ledere”, og at de har et andet fokus end 
mange medarbejdere. De oplever ligeledes begge, at det kræver meget energi at forklare og 
omsætte deres syn på markedsgørelse, krav og kontekstforståelse for lærergruppen. Som 
rektorer kan de ikke trække hele læsset alene, og samtidig er det udfordrende at finde eller 
skabe incitamenter for at trække eller lokke lærerne i den retning de begge ønsker.   
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 Scenarier 

EG RKS 
”Skrækscenariet - det oplever alle 
rektorer hvert år. Det hedder: 
ansøgertallet svigter. Det kan lige 
pludselig vende… at eleverne begynder 
at sige, ude i de her netværk som vi ikke 
kan gennemskue: Espergærde 
gymnasium er et rigtig skod-gymnasium, 
lærerne er dumme, de har ikke styr på 
noget. Hvis den begynder at køre; forget 
it...Så får du også et økonomisk problem”  
 
”Vi vil få en større gruppe ældre lærere 
der bliver ved, de holder ikke op. Vi kan 
komme til at stå med en række lærere 
der performer dårligt, men som gerne vil 
blive ved. ” 

”Et skrækscenarie kan være at eleverne 
lige pludselig siger, nu gider vi ikke gå på 
Roskilde katedralskole mere. Nu er det 
nogle andre gymnasier som er 
interessante. Men jeg har svært ved at 
forestille mig en fuldstændig affolket 
skole… Men det er svært; du kender 
ikke det der søgetal.” 
 
”Et skrækscenarie kan være at de 
(politikerne, red.) går ud og halverer 
taxameteret eller noget virkelig 
dramatisk, men det hænger jo ikke 
sammen… Uddannelse er det Danmark 
skal leve af. ”  
 

 
JPN mener, at alle rektorer oplever skrækscenariet hvert år; ”at ansøgertallet svigter”, at 
”miste attraktionen”. Denne usikkerhed er knyttet til den negative ”story-telling”, som ikke er 
til at styre. Hvis eleverne ikke gider mere, ”ingen fortæller en god historie”, så medfører det 
også et økonomisk problem.  
Ligeledes påpeger JPN, at der kan komme nogle udfordringer omkring ældre lærere ”der 
performer dårligt”.   
Selvom ingen af de to eksempler er aktuelle, er de mulige kommende scenarier og ”den 
negative spiral” ligger i JPN’s baghoved. Det ene kan let medføre det andet. 
 
CNN fremhæver ligeledes søgetallet som en udfordring og at ”lemminge-effekten” er umulig at 
styre, at eleverne ”ikke gider” gå på RKS mere. De nuværende byggeplaner er baseret på, at 
der forsat vil være en stor søgning til RKS, og at det demografiske grundlag er der for det. 
Rent politisk – fra staten – kan der komme uforudsete meldinger, men CNN føler sig 
overbevist om at Danmark skal leve af uddannelse, så dramatiske nedskæringer kan ikke 
komme på tale.  
 
For begge rektorer gælder det at de frygtede scenarier ikke er aktuelle eller nærværende, men 
at gymnasiet er en omskiftelig branche. Hvert år er der nye søgetal og dermed mulighed og 
risiko for nye tal på bundlinjen. Det er samtidig argumentet for at de begge ønsker at ”holde 
sig skarpe” og at lærerne bør have forståelse og interesse for den kontekst gymnasiet befinder 
sig i. 
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 Strategiske overvejelser 
EG RKS 
”Min rolle er at holde lærerne til ilden. 
Man kan ikke overlade så stor en 
organisation til sig selv. Der har vi igen 
den der med: hvad er ledelse?” 
 
”Så derfor (pga. kompleksiteten, red) er 
man i højere grad nødt til at sige; det er 
sådan, det er den vej”  
 
”Den største udfordring, der kommer 
hos os, er selvfølgelig at skulle ansætte 
en ny rektor.  
 
”Jeg synes ikke, jeg må tage særlige 
hensyn til eksterne interessenter. Jeg vil 
hellere være offensiv på det her. ” 
 
”Jeg har lavet en swot-analyse. Den har 
ligesom været mit oplæg til en debat 
om, en form for analyse af situationen. 
Der er sat en proces i gang omkring at 
finde en ny rektor. Man kan også 
præsentere den for en ny ansøger og 
sige: hvad gør vi her? ” 
 

”Vi er nødt til hele tiden at tænke 
samfundsmæssigt og ikke kun en privat 
lille gesjæft, der skal køre.” 
 
 ”Jeg er til ny løn, men de fungerer ikke 
rigtigt, der er for mange hensyn at tage 
lige nu.” 
 
”Jeg tror, at jeg lavede organisationen 
om da jeg havde været her 7-8 år. Nu er 
det bare en on-going proces.” 
 
”Det var i virkeligheden min eneste 
strategiske tanke, en vigtig strategisk 
tanke; denne skole skal sættes på det 
lokale landkort.” 
 
”Det er rigtig svært at finde ud af hvor 
udfordringerne ligger, fordi de kommer 
udefra.”  
 
”Vi har lavet et swot-analyse. I 
virkeligheden bliver strategien til på 
baggrund af dem jeg sparrer med uden 
for huset,” 

 
JPN ser det som en vigtig del af sin strategi at ”forberede lærerne på fremtiden”, hvor 
gymnasiet ”også bliver sat under et økonomisk pres”. 
Han mener, at den kompleksitet der præger et gymnasium som organisation, kræver at nogen 
vil sige: ”vi skal den vej”, og det gør han gerne. Uanset om lærerne helt kan se det eller ej, er 
strategien at vise retning og sige det højt. 
På det organisatoriske plan ser JPN det som ”den største udfordring” at ansætte en ny rektor 
til næste sommer. Han siger at ”rektorerne mener jo selv de er voldsomt vigtige”, og at der er 
”store forventninger hos elever og lærere”. 
Der er udarbejdet en swot-analyse på EG, lavet af JPN selv og brugt som debatoplæg.  
EG har ikke lavet en særlig strategi med henblik på konkurrenterne. Tværtimod vil JPN gerne 
styre dagsordenen og ”vil hellere være offensiv på det her”.  
 
På RKS oplever CNN det også nødvendigt at tænke gymnasiet i den store sammenhæng, ”at 
tænke samfundsmæssigt” og ikke kun som et lille lukket system. 
Han oplever det som vanskelligt at lave en strategi og erfaringsmæssigt bliver det 
adhockratisk; det er en ”on-going proces”. Det er ikke muligt at styre udfordringerne ”fordi de 
kommer udefra”, for ”hvad kommer der til at ske af politiske ting og sager?” 
Staten er en meget væsentlig spiller; reglerne og vilkårene kan let blive ændret, og man er 
derfor nødt til ”hele tiden at nytænke”. 
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CNN nævner at hans overordnede strategiske tanke er, at sætte RKS ”på det lokale landkort”, 
at gøre RKS kendt i Roskilde; og det er ligeledes årsagen til det store fokus, som CNN har på 
netværk i Roskilde. 
Det har ikke været muligt at indføre ouputkontrakter på RKS i form af ny løn fordi ”både de 
unge og gamle skal have”, og så er man lige vidt. 
På RKS har den strategiske ledelse og bestyrelse i fællesskab lavet en swot-analyse. CNN 
fremhæver som ankermand for det projekt, at han har fået stor inspiration fra både 
rektornetværk og fra ” forskellige folk fra mine netværk i Roskilde.” 
 

4.5 Opsamling  
EG RKS 
Leverandørfokus og stor søgning 
 
Øget kompleksitet  
 
God økonomi og fin vækst 
 
Aftagermål uklare 
 
Svag konkurrence 
 
Tilfreds bestyrelse 
 
Kompleks lærergruppe + HR-ønsker 
 
Søgetal + storytelling 
 
På kanten-ledelse 
 
Strategi: vise vej, oplyse lærerne, 
offensive tiltag, swotanalyse 

Leverandørfokus og stor søgning 
 
Øget kompleksitet 
 
God økonomi og fin vækst 
 
Aftagermål uklare 
 
Samarbejde og netværk 
 
Tilfreds bestyrelse 
 
Stor lærergruppe + HR-ønsker 
 
Søgetal + storytelling 
 
På kanten-ledelse 
 
Strategi: vise vej, spotte engagerede 
lærere, netværk, swotanalyse 

 
Der er mange områder hvor EG og RKS kan synes ens ved første øjekast, og i overskrifter er 
der en del fælles temaer. Hvordan det mere konkret udmønter sig, fører til flere nuancer og 
nogle tydelige forskelligheder, jf. analysen. 
 
Betragtet på et økonomisk plan, hører begge gymnasier til i kategorien ”succes-gymnasier”; 
de oplever begge succes ift. søgetal, konkurrence, vækst, fysiske rammer og den interne 
organisering er klar. Gymnasiernes indtjening ligger både hos leverandørerne (eleverne) og 
staten, og derfor er det særdeles vigtige områder at være opmærksom på for rektorerne. 
 
Både JPN og CNN har meget fokus på leverandørerne og søger at sikre en optimal  overgang til 
gymnasiet. I den sammenhæng bliver rektorernes evne til kulturel afkodning helt afgørende, 
og denne afkodningsevne bliver en væsentlig del at markedsgørelsen. I selve afkodningen 
kommer der tydelige forskelle frem hos EG og RKS pga. meget forskelligt elevgrundlag. 
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Staten (som principal) kan opleves noget distanceret fra de enkelte gymnasier (agenter), og 
interaktionen foregår primært via rektorforeningen, debatter eller på embedsmandsniveau. 
Den direkte påvirkning er ikke mulig, men gymnasierne sender nogle signaler gennem driften, 
bundlinjen og som gymnasieskole, betragtet som helhed. 
 
Begge rektorer oplever nogle personalemæssige udfordringer, dels pga. størrelsen, som giver 
en vis distance og dels pga. en sammensat lærergruppe med forskellige behov og ønsker. 
Rektorerne oplever at de må være ”på kanten-ledere” og bruge meget energi på at forklare 
medarbejderne om den store sammenhæng for gymnasierne og forberede dem på fremtiden. 
Det, at gymnasierne er blevet selvejende og markedsgørelsens konsekvenser deraf, synes 
mere nærværende og afgørende for rektorer end for lærerne, ifølge rektorerne. 
 
Ligeledes oplever både JPN og CNN tilfredse bestyrelser, direkte konkurrence som perifært 
problem og at aftagerkonjunkturerne er utydelige. Bestyrelsen har som mål, at rektor og 
gymnasiet skal performe godt og skabe succes på det store tydelige linjer, og det er lykkedes 
på begge skoler. På EG er der ingen truende konkurrence og på RKS er der fokus på 
samarbejde og netværk, hvorved konkurrenterne kan overskues.  
 
De to skolers strategier får på denne baggrund nogle forskellige udtryk. For den interne del er 
der flere fælles strategiske overvejelser og tiltag end for den eksterne. Lærergruppen og 
økonomien synes mere ens på de 2 gymnasier end den eksterne kontekst med leverandørerne 
og konkurrenterne. 
 

5. Konklusioner 
 
Gymnasiet er både stats- og markedsstyret og i det spændingsfelt skal gymnasiet - med rektor 
som hovedansvarlig - vælge strategi og søge at tilgodese både den interne og eksterne 
kontekst, og samtidig være så tydelig, at den samlede strategi ikke ender som ”stuck in the 
middle”. En væsentlig konsekvens af selvejet er, at økonomi og dermed er markedet blevet 
basalt afgørende for gymnasiet. De strategiske muligheder eller begrænsninger for gymnasiet 
hænger derfor direkte sammen med den industri-økonomiske markedstænkning, hvilket 
denne afhandlings empiri også viser. 
 
Rektor står som strategisk ansvarlig i gymnasiet og skal have bestyrelsens godkendelse af 
strategien. Derfor er rektors relation og strategi i forhold til bestyrelsen som principal af stor 
betydning for gymnasiets samlede strategi. Både på EG og RKS beskriver rektorerne denne 
relation som præget af respekt, tillid og gensidige interesser, og JPN og CNN oplever relativt 
stor frihed omkring krav, styring og ønsker fra bestyrelsen. På EG er JPN hovedmanden bag 
strategien og fremlægger den for bestyrelsen og samarbejder med dem. På RKS er CNN 
ligeledes hovedmand, og her bliver strategien til i et samspil mellem gymnasiets strategiske 
ledelse, bestyrelsen og CNN’s netværk i Roskilde.  
 
Den mest afgørende faktor i valg af strategi er elevsøgningen, og derfor er rektorerne så at 
sige til eksamen i deres strategi, hvert år når søgetallene kommer. Selvom begge rektorer 
oplever gode søgetal med hver deres strategiske valg, stopper arbejdet ikke der. At være 



33 
 

strategisk leder er mere en adfærd end en stilling; strategien, kundeplejen og vurderingen af 
markedet er en løbende og aldrig afsluttet proces for rektorerne.  
 
Markedet består i en gymnasial kontekst primært af leverandørerne, forstået som eleverne. 
Dermed er leverandørgrundlaget i høj grad knyttet til beliggenhed, de traditioner og de 
sociale klasser, som præger lokalområdet. Som analysen viser, betyder det hver sin 
strategiske tilgang til leverandørerne på EG og RKS. Hvor JPN understreger fagligheden og 
betydningen af elevernes egen seriøse indstilling, lægger CNN vægt på at gymnasiet er ”en 
stor og realistisk mulighed”, også for leverandører med ikke-akademisk baggrund. Hvor JPN 
vælger at iagttage konkurrenter på afstand og styrke interne forhold, vælger CNN af 
samarbejde med konkurrenter. Det bemærkes at de to rektorers forskellige strategier i høj 
grad skyldes gymnasiernes forskellige leverandørgrundlag og beliggenhed; vilkår der ikke 
kan ændres på, men omstændigheder de må navigere i forhold til. Dermed er også sagt, at 
rektorernes evne til at analysere markedet er helt afgørende for valg af strategi.  
 
Ud fra de overordnede økonomiske vilkår og rammer, der gælder for gymnasiet, oplever både 
EG og RKS succes, og de to rektorer er derfor i udgangspunktet ikke presset af røde tal på 
bundlinjen eller utilfredse bestyrelser. Tværtimod handler deres strategier mere om at 
benytte og udnytte den nuværende position til med Porters ord, at ”sikre længerevarende 
konkurrencefordele” i samarbejde med bestyrelsen. Begge rektorer er opmærksomme på, at 
succes kan være meget flygtig og ikke en er statisk tilstand. Derfor er det også en dagsorden 
for begge rektorer, at være ”fremme i skoen” og at gymnasiet som helhed forsat ”skal yde sit 
bedste”. Hvor JPN’s strategiske fokus er ift. eleverne og konsolidering, er CNN mere fokuseret 
på engagerede medarbejdere og Roskilde-netværk.  
 
Det fokus som rektorerne vælger, er helt afgørende for den strategi der gælder hele 
gymnasiet, og i den efterfølgende formidlingsopgave ligger der udfordringer for begge 
rektorer. Det som på mange måder er en ydre succes for EG og RKS, giver nogle udfordringer i 
den interne kontekst, primært i forholdet til lærerne. De eksterne krav har tilsyneladende 
bevæget sig i et hurtigere tempo end den interne kultur har kunnet adoptere det.  
 
Både på EG og RKS virker det som om den interne kontekst - især relationen til lærerne - pt. 
er mere krævende og udfordrende for rektorerne end den eksterne kontekst. Tidligere 
oplevede rektorerne en ”god energi” og stærk vilje til at kæmpe for en fælles sag, men nu hvor 
succesen er i hus, er der ikke samme kampånd hos lærerne. Visionen for den fælles sag står 
tilsyneladende ikke lige så klart i den kompleksitet, som nu er gymnasiets virkelighed. 
Konfliktniveauet virker omvendt proportionalt if. t. i hvilken grad lærerne har indoptaget og 
godtaget forandringen omkring den eksterne kontekst. Lærernes arbejdsvilkår, deres 
selvforvaltning og lønnen, ser JPN og CNN som væsentlige goder, der må kompensere for 
manglende anerkendelse og nærværende ledelse.  
 
Incitamenterne for at ændre sig kan være sværere at få øje på for lærerne, og 
kontraktstyringen bruges ikke i den sammenhæng. What’s in it for me?, er tilsyneladende ikke 
tydeligt for den enkelte lærer. Denne afhandlings empiri giver ikke grundlag for at forklare 
lærernes oplevelse af dette, men det er oplagt at primæropgaverne og dermed fokus er 
forskelligt for hhv. rektor og lærere. Begge rektorer oplever i høj grad, at lærerne efterspørger 
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HR-ledelse og anerkendelse, og de er begge bevidste om, at der er udviklingspotentiale inden 
for de områder på deres gymnasie.  
 
Overordnet set kan det konkluderes, at begge rektorer har en oplevelse af at være på kanten-
ledere, og at de er opmærksomme på deres position i spændingsfeltet mellem den eksterne og 
interne kontekst. Når det konkret kommer til udtryk i valg af strategi, prioriterer de den 
eksterne kontekst først for at sikre indtjeningen og skabe rammer for det. Derefter er der 
mulighed for at se indad. Det virker som et bevidst valg for begge rektorer; deres strategi er 
først og fremmest præget af markedsgørelsen og i retning af leverandørerne. Hvor strategien 
for EG giver sig udtryk i at give leverandørerne modspil og sikre engagement, søger RKS i 
højere grad at give medspil og at invitere til engagement. 
 
 

6. Perspektivering 
 

Gymnasiets vilkår har ændret sig dramatisk siden indførelsen af strukturreformen og 
indførelsen af professionelle bestyrelser; den eksterne kontekst er blevet mere fremtrædende 
og også rent organisatorisk har gymnasiet på ledelsesniveau bevæget sig i en industri-
økonomisk retning. Rektor som den strategiske leder er et resultat af de bevægelser, som er 
sat i gang med New Public Management bølgen, som har udmøntet sig gennem 
implementering af strukturreformen og gymnasiets overgang til selveje. Rektors ledelsesrum 
er samtidig blevet mere komplekst og er udsat for et forandringspres, men rektor fremstår 
forsat som den øverste leder på gymnasiet. Som strategisk leder oplever rektor at stå i en 
dynamisk vekselvirkning mellem den indre og ydre kontekst, og der skal rektor kunne 
håndtere forandringer og skabe resultater, hvor de to kontekster kan harmonere. 
 
Indtjeningsmulighederne for gymnasiet er knyttet til staten og leverandørerne, og i den 
sammenhæng oplever rektorerne leverandørerne som ”tæt på” og som et område hvor der er 
mulighed for at tænke strategisk, hvorimod begge oplever at staten giver en strategisk 
usikkerhed som fjern omverdensfaktor og principal for gymnasiet. Hvor langt vil staten fx gå i 
forhold til at lade gymnasier gå konkurs, eller ændre nuværende regler for at opfylde 95% 
målsætningen? De politiske meldinger kan synes dobbelte, når uddannelse på den ene side 
samlet markedsføres som Danmarks fremtid og redning, samtidig med at forskellene på 
gymnasiers vilkår sandsynligvis vil blive større og større som konsekvens af selvejet. 
 
Hvor rektorer tidligere kunne bruge rektornetværk som faglig og venskabelig sparring og 
inspiration betyder markedsgørelsen, at det samme netværk nu er blevet et fællesskab med 
konkurrenterne. CNN giver udtryk for at han ”hellere vil samarbejde end konkurrere”, måske 
fordi RKS er i en førende konkurrencemæssig position og CNN nyder fællesskabet, måske 
fordi det er en anden måde at holde øje med konkurrenterne på  - en slags ”godfather-
strategi”. Michael Corleone udtaler i filmen Godfather II: ”Keep your friends close, but your 
enemies closer”, netop for at holde øje med konkurrenterne.  
JPN vælger at sende radaren ud på distancen og holder derigennem fx øje med 
klassekvotienter og nye tiltag hos potentielle konkurrenter. Han skærper EG’s egne våben i 
konkurrencesammenhæng og ”vil hellere være offensiv” end afventende. 
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Succesen som opleves på EG og RKS, er ikke blevet en sovepude for rektorerne. De er begge 
opmærksomme på farerne ved succes; at ”det er, når succesen fejres, at arrogancens virus 
inficerer kroppen”17. Rektorerne er mere i proces end i mål, og den tænkning oplever de ikke 
helt at lærergruppen deler. En anden dimension ved succesen og kompleksiteten er det, Jim 
Collins beskriver som: ”en fantastisk virksomhed løber en langt større risiko for at dø af 
forstoppelse på grund af de mange muligheder end for at dø af sult”.18 Dermed påpeges 
vigtigheden af at have klare overordnede visioner som kan samle organisationen, også i tider 
med succes og hvor mange personlige dagsordener kan være i spil. 
 
På mange gymnasier har selvejet ført til en organisatorisk ændring, hvor der er indført en 
pædagogisk leder eller lignende, som bl.a. har en HR-funktion. Funktioner af den karakter kan 
givetvis være med til at mindske asymmetrien mellem ledelsens og lærernes oplevelse af 
gymnasiet og hvad der måtte være vigtigt, eller som minimum tydeliggøre målkonflikterne. 
Lærernes performance og trivsel er ikke en overflødig eller uafhængig størrelse, men er helt 
afgørende både ift. primærydelsen og det ekstra engagement, som begge rektorer gerne ser.  
 
En måde at mindske asymmetrien kan derfor være at formulere overordnede visioner mål og 
værdier, som bliver kendte i organisationen, og som får den enkelte medarbejder til at indse 
og forstå, hvad vedkommendes bidrag - som medarbejderen i øvrigt værdsætter - er til 
helheden. I forlængelse heraf kan rektor, hvis og når det måtte lykkes, give anerkendelse, 
hvilket både JPN og CNN er bevidste om lærerne ønsker mere af, men ikke kan eller vil give 
dem. 
 
Hvad markedsgørelsen på sigt vil føre til, kan være svært at forudse. Det er givet, alene ud fra 
denne afhandlings empiri, at konkurrenterne, økonomien, leverandørgrundlaget, 
bygningerne, bestyrelsen mfl., er særdeles afgørende faktorer, og at de faktorer er ganske 
forskellige. Derfor har gymnasierne som udgangspunkt haft meget uens vilkår at konkurrere 
ud fra, hvorved det er muligt at argumentere for unfair konkurrence. Ligeledes er det uklart 
hvad bevægelsen fra velfærdssamfund til konkurrencestat vil føre til, og om selvejet kan 
medvirke til at Danmark bliver ”verdens mest konkurrencedygtige nation”, som det hedder i 
Globaliseringsrådets rapport fra 2006. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
17 Lars Kolind: Kolindkuren. 
18 Jim Collins: Good to Great. 
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	3. Økonomien og beliggenheden vil være de mest afgørende faktorer og styrende for skolens vilkår og dermed de strategiske muligheder. Hvis økonomien ikke er på plads og den geografiske konkurrence ikke medtænkes, vil det ikke være muligt at drive gymn...
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