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The Danish high school system: the transistion from educational 
institution to business. 

The basic conditions of the Danish high school after the structural reform 

-         cooperation or competition? 

Abstract: 
This assignment is based on a case study in which three Danish high schools are investigated with regards 
to how structural reform affects leadership. The focus of this case study is to reveal to what extent 
cooperation or competition are the governing forces in the high school sector in Denmark after the reform 
of 2005; the consequence of which was the privatization of the Danish high schools.  

The study sets up at theoretical framework based on theories on high school leadership, strategic 
leadership, transformative leadership and cultural organizational theory. Furthermore, the study includes a 
number of interviews with principals and teachers from the three high schools.   

The case study reveals that competition has become the dominant course of leadership as a result of the 
reform. Nevertheless, the study is also able to detect signs of meaningful cooperation being set up to the 
mutual benefit of all three schools. 

The assignment therefore concludes that both competition and cooperation are seen in the Danish high 
school sector after the reform of 2005. It also concludes that the balance between to two factors are 
turning towards more competition. 
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1. Indledning:  
Historisk har uddannelsespolitik været et område, hvor nationalstaten suverænt har haft monopol på 
udformningen. Sådan ser virkeligheden anno 2012 ikke længere ud. Med overgangen til det senmoderne 
globaliserede informationssamfund er presset på de gamle europæiske velfærdsstater, der blomstrede i 
kølvandet på industrialiseringen, vokset. Især tigerøkonomier i Asien har de seneste årtier i højere grad 
udfordret den tidligere verdensøkonomiske orden. Således er den europæiske velfærd ikke længere 
"naturgiven", og forventningen om, at næste generations europæere automatisk vil blive mere velhavende 
end den forrige, fremstår i dag mere som en utopi end en realitet forankret i historisk erfaring.  

De europæiske nationalstaters svar på dette pres har hidtil været et overnationalt politisk sammenhold, 
især hvad angår handelspolitik og økonomisk politik igennem EU-samarbejdet. EU-landene har dog 
tilsyneladende erkendt, at Europas fremtidige velfærd i høj grad er afhængig af, hvorledes de globalt 
forankrede udfordringer mødes med langsigtede tiltag, der imødekommer det konkurrencepres Europa 
oplever i dag. Svaret herpå er blandt andet uddannelse og kvalificering af den europæiske arbejdskraft. 

Resultatet af denne erkendelse har foreløbigt resulteret i den såkaldte Bologna-proces, hvorigennem EU's 
medlemslande, med få års mellemrum, tilslutter sig såkaldte konferencedeklarationer. Via disse 
deklarationer forpligter landene sig til at målrette deres uddannelsessystemer gennem reformer og fælles 
mål. Den klare hensigt er at integrere de europæiske uddannelsessystemer, så de, som en enhed, kan 
samarbejde om at opnå højere uddannelse og forskning. Målet er således at kunne konkurrere med resten 
af verden om at opnå verdens højeste vidensniveau1. 

Samtidig med, at de europæiske lande har igangsat en uddannelsesmæssig reformproces for at 
imødekomme globaliseringens konkurrencemæssige konsekvenser, oplever nationalstaterne samtidigt et 
pres generelt på de statslige budgetter. For medlemslandene i den økonomiske monetære union (ØMU'en) 
betyder konvergenskravet blandt andet, at statens budgetter årligt ikke må overstige 3 % af landets 
samlede BNP. Lande uden for ØMU'en er ikke juridisk forpligtet til at overholde disse krav, men i realiteten 
gør - især de nordiske lande - det alligevel for derigennem at sikre sig mod det globale finansielle markedes 
luner og spekulation. Tilbage står nationalstaterne med et krav om et uddannelsessystem, der skal blive 
større og bedre, men det skal foregå i en statslig ramme, hvor staten er på skrump. Spørgsmålet er: 
Hvordan opnås bedre resultater med færre midler? Dette bliver hermed konstituerende og 
dagsordensættende2.   

Tidligere tiders offentlige budgetoverskridelser, mangel på decentral økonomisk styring og generelt 
overforbrug har ført til, at man forvaltningsmæssigt har forsøgt at afdække, hvorledes man decentralt kan 
indføre en incitamentstruktur, der fremmer ovenstående mål om "mere for færre midler". Det 
forvaltningsmæssige svar i gymnasiesektoren har hidtil været forsøg med markedsmekanismer og 
uddelegering af opgaver til selvejende institutioner med staten som udbyder og kontrollant3.  

                                                           
1 Hagland 2007, s.100 

2 Hagland 2007, s.105 
3 ibid 
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I det lys kan man således anskue den dobbelte gymnasiereform af 2005 og 2007. I 2005 indførtes den 
såkaldte "indholdsreform", som kort fortalt forsøger at imødekomme de globaliseringsmæssige krav om 
omstillingsparathed, fleksibilitet og innovative kompetencer ved at indføre studieretningsgymnasiet, der i 
sin form er mere tværfagligt og projektorienteret end det tidligere faggymnasium. I 2007 indførtes den 
såkaldte "strukturreform", hvorigennem landets gymnasier overgik til selvejende institutioner finansieret 
via et statsligt taxametersystem. Dvs. et taxametersystem, hvor skolerne økonomisk honoreres af 
finansministeriet med et taxameterbestemt økonomisk beløb pr. elev hvert finansår.  Tilsammen udgør 
disse reformer det, der i denne afhandling omtales som "den dobbelte gymnasiereform".   

Så vidt baggrunden for den dobbelte gymnasiereform. Men hvordan ser virkeligheden i den danske 
gymnasiesektor så ud anno 2012?  

Er gymnasieinstitutionernes indbyrdes interaktion i dag præget af de nye økonomiske grundvilkår og 
økonomiske incitamentstrukturer? Samarbejder skolerne, eller konkurrerer de?  

2. Mål og metode 
Opgavens overordnede interessefelt er således at afdække, i hvilket omfang gymnasieskolens nye 
grundvilkår øver indflydelse på skolernes indbyrdes interaktion. Er gymnasiesektoren i dag præget af 
samarbejde på tværs af institutioner eller af indbyrdes konkurrence?   

I forsøget på at redegøre herfor opstilles i afhandlingen et casestudie af tre stx-institutioner. Denne 
undersøgelsesmetode er i sit udgangspunkt induktivt forankret, forstået på den måde at ingen forforståelse 
styrer afhandlingens undersøgelse af, hvorvidt samarbejde eller indbyrdes konkurrence præger 
interaktionen mellem gymnasieskolerne i undersøgelsen. Empiriens indhold vil således i løbet af 
undersøgelsen styre undersøgelsens indhold og teoretiske forståelsesramme.   

Case-institutionerne er beliggende i samme større danske provinsby, inden for en radius af tre km. Skolerne 
er store i stx-sammenhæng og rummer pt. alle omkring 1000 elever og ca. 100 undervisere. Institutionerne 
har således umiddelbart samme rammebetingelser hvad angår lokalmiljø og økonomi. Et case-studie af 
disse institutioner vil således kunne afdække, hvilke eventuelle holdningsmæssige forskelle der kan 
identificeres på institutionerne, som i placering og størrelse er meget ens. I tilfælde af forskelle er målet 
efterfølgende at afdække årsagerne hertil.  

De tre institutioner vil i afhandlingen blive benævnt som henholdsvis "By-gymnasiet", "Nord-gymnasiet" og 
"Syd-gymnasiet". Disse benævnelser henviser til institutionernes beliggenhed i byen. "By-gymnasiet" er 
beliggende meget smukt og centralt i byen med en af landets største domkirker som umiddelbar nabo. 
Skolen huser pt. 950 elever og har 90 fastansatte undervisere. "Det nordlige gymnasium" er beliggende i 
byens nordlige udkant i et større parcelhuskvarter. Et klassisk pendlerkvarter, med et mindre indkøbscenter 
og gode idrætsfaciliteter. Skolen rummer pt. 880 elever og 95 fastansatte undervisere. "Det sydlige 
gymnasium" er placeret i byens sydlige udkant mellem et ældre muremestervilla-kvarter, socialt 
boligbyggeri og bygrænsen. I dag rummer skolen 1150 elever og 130 fastansatte undervisere. De tre case-
institutioner vil senere blive mere udførligt præsenteret i kapitel 4.  
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Undersøgelsen vil således tage sit udgangspunkt i empirisk indsamlet materiale i form af en række 
kvalitative interviews med rektorer og ansatte på skolerne. Derudover vil en række styringsdokumenter fra 
de tre institutioner indgå i analysen. Disse dokumenter bruges som supplement i afhandlingens forståelse 
af de enkelte institutioners organisatoriske opbygning, selvforståelse og virke.   

I behandlingen af det empiriske materiale opstilles en teoretisk forståelsesramme, som senere vil blive 
præsenteret jf. afsnit 2.6. Med denne forståelsesramme er det afhandlingens mål at kunne give nogle 
begrundede bud på hvilke teoretisk funderede ledelsesstrategiske overvejelser, der ligger til grund for 
skolernes ageren. Det vil i sidste ende styrke undersøgelsen af, i hvilket omfang gymnasieskolernes 
indbyrdes interaktion efter strukturreformen er præget af samarbejde og/eller konkurrence.   

Med ovenstående in mente bliver undersøgelsen af følgende forhold således retningsgivende i denne 
afhandling:  

- Hvilken betydning tillægger gymnasieledere strukturreformens nye økonomiske incitament-
struktur for skolernes praksis og holdning til samarbejde med andre skoler? 
 

- I hvilket omfang spiller grundlæggende kulturelle antagelser en rolle i forhold til skolernes ageren i 
relation til omverdenen?  
 

- Hvordan forklarer gymnasieledelserne deres ledelsesstrategiske praksis? 

 På baggrund af ovenstående arbejdsspørgsmål opstilles følgende problemformulering: 

2.1 Problemformulering 
 

 

 

 

2.2 Uddybende kommentarer til problemformuleringen 
Det skal uddybende pointeres, at undersøgelsen med formuleringen "I hvilke omfang" sigter på at afdække 
faktorer , der via det empiriske materiale - interviews og dokumenter - fremstår som betydende for den 
praksis skolerne indtager i forhold til interaktion med andre stx-institutioner samt kommunikation med 
omverdenen.   

I problemformuleringen lægges der med ordvalget "interaktion" op til en undersøgelse af, hvorledes de tre 
undersøgelses-institutioner isoleret set bevidst agerer i forhold til hinanden, andre 
uddannelsesinstitutioner samt omverdenen generelt . De tre virkelighedsbilleder stykkes derefter sammen i 
en komparativ analyse af baggrundene for eventuelle forskelle.    

Derudover tillægges formuleringen "samarbejde og/eller konkurrence" følgende betydning: Samarbejde 
skal forstås som, der hvor case-institutionerne samarbejder med fælles mål for øje, mens konkurrence ses i 

I hvilket omfang er gymnasieskolernes indbyrdes interaktion efter strukturreformen a 2007 
præget af samarbejde og/eller konkurrence?    
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et markedsøkonomisk perspektiv. Dvs. der hvor case-institutionerne agerer som virksomheder, der 
konkurrerer på markedsvilkår. 

Endelig skal det endnu engang pointeres, at opgavens problemformulering oplagt lægger op til et case-
studie af en (eller flere) stx-institution(er). Et sådant case-studie har i nærværende opgave affødt 
nedenstående metodeovervejelser og forbehold.  

2.3 Metodeovervejelser og forbehold 
I forbindelse med casestudiet af de tre stx-institutioner, der danner rammen for opgavens empiriske 
materiale, er der foretaget en række kvalitative interviews med rektorer og en række ansatte på hver skole. 
Undertegnede er pt. ansat som underviser på en af case -institutionerne. Følgende overvejelser har spillet 
ind i forbindelse med valget af respondenter og case-institutioner: 

Valget af tre case institutioner begrundes med opgavens sigte, nemlig at afdække i hvilket omfang 
gymnasieskolerne med den nye økonomiske incitamentstruktur i dag samarbejder og/eller konkurrerer 
indbyrdes. Undertegnede er bevidst om empiriens begrænsede omfang og dermed materialets 
begrænsede forklaringskraft i forhold til stx-sektoren generelt.  Det er ikke afhandlingens primære mål at 
frembringe et studie af, hvordan stx-sektoren generelt ser ud, og afledt heraf er det ikke denne opgaves 
mål at fremdrive empirisk materiale nok til at kunne fremsætte generaliserbare konklusioner for stx-
sektoren generelt, men snarere evt. at påvise en mulig tendens.  

Valget af egen organisation som case- institution begrundes bl.a. med de økonomiske og praktiske fordele 
forbundet med et sådant studie. Det har således været praktisk muligt hurtigt, på baggrund af 
forhåndskendskabet til organisationen, at udvælge relevante respondenter samt at træffe aftaler om 
afholdelse af diverse kvalitative interviews 4. Undersøgelse af egen organisation kan ligeledes anskues som 
motiverende. Undertegnede konfronteres med egne antagelser, opfattelser og disses konsekvenser. Man 
bliver dermed senere bedre i stand til at agere på det, man undersøger. Som undersøger tvinges man til at 
engagere sig i det, man er nysgerrig på - også det der er kontroversielt. I denne forbindelse er det således 
yderst vigtigt, at man som undersøger agerer fuldstændigt fordomsfrit5. 

I forbindelse med valget af case-institution tages der naturligvis i bearbejdningen af data højde for de 
ulemper, praktiske som etiske, der er forbundet med valget af studie i egen organisation. Herunder blandt 
andet risikoen for at sætte sig selv i et flatterende lys samt opretholdelse af en objektiv tilgang til 
undersøgelsen af case-institutionen6.   

For at imødekomme evt. loyalitetskonflikter benævnes case-institutionerne gennemgående i opgaven 
under synonymer.  

2.4 Den kvalitative metode 
I forbindelse med case-studiet af de  tre stx-institutioner gennemføres en række kvalitative, 
semistrukturerede interviews. Denne metode er særligt velegnet, når det handler om at få respondenterne 
til at fortælle reflekteret og frit om emnet.  
                                                           
4 Alvesson 2003 s.188f 
5 Smyth 2008, s. 34 
6 Alvesson, 2003, s.183f 
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Det semistrukturerede interview defineres som "et interview, der har til formål at hente beskrivelser af den 
interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener"7. 
Det semistrukturerede interview kendetegnes ved, at en interviewguide udpeger overordnede spørgsmål. 
Dog tillader guiden, at interviewet kan drejes og give rum for fordybelse. Guiden er således vejledende, 
men samtidig så tilpas løs at respondenten selv kan præge samtalen. 
Interviewene er således gennemført som semistrukturerede interviews med henblik på at give 
respondenterne vide rammer for deres narrativer. Interviewguiden er bygget op over få temaer og følges 
ikke slavisk8. De indledende spørgsmål er meget åbne og består af baggrundsspørgsmål, der identificerer 
respondenten og skaber ”den gode stemning”. Løbende spørges der ind til de, i interviewguiden, udvalgte 
temaer i åbne spørgsmål. Afslutningsvis spørges igen helt åbent. Eksempelvis: ”Hvilke tanker har 
interviewet sat i gang?” Dette gøres bevidst for at optimere respondentens mulighed for, at åbne sin 
narrativ endnu mere.9  

Når det drejer sig om bearbejdningen og analysen af kvalitative data, er adskillelsen mellem 
begrebsdannelse, kategorisering/operationalisering, analyse og tolkning ikke klart opdelt. Disse væves ofte 
ind i hinanden og foregår samtidigt i større eller mindre grad under hele undersøgelsesprocessen.10 At den 
kvalitative analyse og tolkning er en krævende fremgangsmåde skyldes blandt andet det faktum, at der ikke 
er skrevet ret meget i metodebøgerne om, hvordan man konkret går til værks, når man gennemfører en 
analyse og tolkning af kvalitative data11.  

I nærværende afhandling analyseres de kvalitative data med Steiner Kvales tolkningsniveauer for øje. 
Således tolkes interviewene på tre fortolkningsniveauer: A. tolkning af respondentens selvforståelse. B. 
undersøgerens (undertegnedes) common-sense-tolkning. Og endelig C. undersøgerens (undertegnede) 
teoretiske tolkning12. I tilgangen til den kvalitative metode, som Glaser og Strauss introducerede under 
betegnelsen Grounded Theory (1967), spiller kodning af materialet en vigtig rolle.13  

”Grounded theory, beskrives som en teori, der er induktivt udledt gennem studier af det 
pågældende fænomen (genstandsfelt); dvs. at teorien er afdækket, udviklet og sandsynliggjort 
gennem systematisk indsamling og analyse af de data, der vedrører dette fænomen…..Vi begynder 
med et studiefelt for derefter at lade feltet selv vise, hvad der måtte være relevant at studere for 
at udvikle teori om feltet”. 

(Andersen, 2008 s.200)   

Udover datamaterialet fra interviewene, suppleret med bl.a. materiale fra konsulentfirmaet Ennovas 
trivselsundersøgelser, danner centrale styringsdokumenter fra case-institutionerne tilsammen 

                                                           
7 Kvale, 2008 s. 19 
8 Jævnfør bilag A   
9 Kvale 2008 s. 246 
10 Andersen, 2008 s. 190 
11 Andersen, 2008 s. 198f 
12 Kvale i Andersen, 2008 s.196f 
13 Kvale 2008, s. 224 
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undersøgelsens empiriske materiale.  Disse indgår således som en del af den samlede hermeneutiske 
fortolkning af undersøgelsens empiri. 

Under arbejdet med empirien er der således løbende udarbejdet en teoretisk forståelsesramme, som kort 
beskrives nedenfor.  

2.5 Teoretisk forståelsesramme 
Med ovenstående problemfelt,  case-studie og problemformulering in mente opstilles der i opgaven en 
overordnet teoretisk forståelsesramme for ledelsesstrategisk ageren, som danner rammen for analysen af 
case-studiet. 

Denne forståelsesramme er i nærværende afhandling opstillet i et forsøg på teoretisk at forklare de 
ledelsesstrategiske overvejelser bag case-institutionernes indbyrdes ageren, og herigennem afdække i 
hvilket omfang samarbejde eller indbyrdes konkurrence reelt er bestemmende for de ledelsestiltag,  case-
institutionerne gennemfører i forbindelse med deres daglige praksis.  

• Således vil analysen af disse ledelsestiltag i denne afhandling tage sit udgangspunkt i Peter Henrik 
Raae's model over arketypiske stx-institutionstyper (Raae 2008), samt i teorier om 
implementeringsledelse (Winter og Nielsen: 2010), idet teorier herom vil kunne danne det teoretisk 
begrundende grundlag for de ledelsestiltag, undersøgelsens empiriske materiale evt. vil afdække.  
 

• Endvidere inddrages agent-teori (Nygaard m.fl.: 2007), idet denne teori muligvis kan give en 
forklaringsramme for baggrunden for centrale aktørers (rektors) ageren i denne forbindelse.  
 

• Derudover inddrages en række strategizing begreber, modeller og teorier (Nygaard mfl.: 2007), der 
kan anvendes som redskaber i afdækningen af organisationers muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med strategisk ledelse.  
 

• Endvidere anvendes Scheins teoriramme for forståelsen af begreberne artefakter og 
grundlæggende kulturelle antagelser (Schein:1985, in Mary Jo Hatch:2006), idet det formodes at 
disse begreber kan have en betydning for hvorledes strategiske ledelsestiltag udformer sig lokalt.  
 

• Endelig vil Finn Borums teoriapparat, omhandlende organisationsændringer (Borum: 1995), udgøre 
en væsentlig del af opgavens overordnede teoretiske forståelsesramme. Borums fire 
ændringsstrategidimensioner rummer tilsammen de forskellige indfaldsvinkler, ledelsen i en 
forandringskultur må overveje i forbindelse med igangsættelsen af større organisationsændringer.  
 

Tilsammen udgør ovenstående teorier således afhandlingen overordnede teoretiske forståelsesramme, 
hvorigennem opgavens empiriske data vil blive analyseret.   

3. Teori 
Som omtalt ovenfor opstilles i denne opgave en overordnet teoriramme med udgangspunkt i en række 
teorier og modeller til overordnet forklaringsramme for ledelsesstrategiske tiltag. Herunder blandt andet 
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strategizing-teorier og begreber samt agent-teori til forståelse af opgavens genstandsfelt (I hvilket omfang  
er case-institutionernes interaktion præget af samarbejde og/eller indbyrdes konkurrence ). Derudover 
anvendes blandt andet teori om strategier for organisationsændringer slutteligt som løftestang for 
handlingsanvisning af, hvorledes en optimal organisationsforandring evt. kan implementeres14. 
  

"Vi samarbejder formelt via servicefællesskabet". 
(Rektor ved By-Gymnasiet) 

”Der er da et element af "din er større end min" i vores indbyrdes forhold…” 
 (Rektor ved Syd-Gymnasiet) 

"Jeg er nok mindre konfrontatorisk end mine to rektorkollegaer". 
(Rektor ved Nord-Gymnasiet) 

Ovenstående citater indikerer de tre forskellige tilgange rektorerne ved case-institutionerne har til den 
indbyrdes interaktion mellem case-institutionerne.  

Nedenfor vil afhandlingens teoriramme opstille en forklaringsramme, hvorigennem Case-institutionernes 
ledelsesstrategiske ageren kan forstås. Udgangspunktet for denne ramme er Peter Henrik Raae's 4-
feltsmodel . 

3.1 Fra dannelses/faggymnasiet mod det virksomheds- og det politisk styrede 
gymnasium 
Raae's 4-feltsmodel (jf. fig. 3.1.) beskriver stx-sektorens udvikling fra det fag- og dannelsesstyrede 
gymnasium, hvor institutionens processer er påvirket af indre processer, mod det politisk- og virksomheds- 
styrede gymnasium, hvor processer og udvikling i højere grad er påvirket af omverdensfaktorer.   

Det fag- og dannelsesstyrede gymnasium kunne således i høj grad betegnes som automome institutioner, 
der "styrede" sig selv, hvorimod det politiske- og virksomhedsstyrede gymnasium i høj grad ledes af en 
lokal direktiv-implementerende ledelse samt et omverdenspres fra forskellige interessenter fra blandt 
andet det politiske niveau og brugerniveau. 

I dannelses/faggymnasiets tid blev institutionens processer og dynamikker som nævnt således styret af 
interne faktorer, og de fleste beslutninger blev truffet på PR15 ved flertalsafgørelser. Raae beskriver det 
som den repræsentative organisation, hvor beslutninger træffes ved konsensus. Ifølge Raae er 
organisationsstrukturens formål her først og fremmest at sikre tilpas konsensus, hvilket ses som det bedste 
udgangspunkt for værdiernes repræsentation16.   

 
 
 
 
                                                           
14 Dele af kapitel 3 vil være inspireret af teorikapitlet i undertegnedes mastermodulopgave: 
 "Ledelsesindsigt i undervisning - Muligheder eller barriere?", Stilling og Nielsen 2012. 
  
15 PR: Pædagogisk Råd 
16 Raae 2008, s. 44ff. 
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Der er dog mange tegn på, at omverdensfaktorer spiller en  
større rolle i dag.  Tegn på det virksomhedsstyrede  
gymnasium kan blandt andet ses, når økonomi/besparelser 
bruges som argument, f.eks. i forbindelse med  
timefagfordeling, tillæg, timetildeling til øvrige opgaver osv. 
Til gengæld bruges der i dag flere midler på markedsføring,  
ny hjemmeside, flottere brochurer og sågar et reklame- 
finansieret tryk om skolen. 
 
Man kan givet argumentere, for at STX-institutioner tidligere 
 generelt set har været ledet ud fra udtalt transsaktions- 
ledelse, som skal få folk til at yde det, man har aftalt for  
belønning. Ifølge Raae beskrives lederskab her ud fra en  
forestilling om organisationen som stabilitets- og  
forudsigelighedsskabende, bygget op over formaliserede  
elementer, der fremmer koordination og mulighed for  
opfølgning17.  Et udpræget ledelsesprincip har således  
været "give and take-princippet”. Dette passer med 
 transaktionsledelsen, hvor effektiv ledelse ses som  
retningsgivende ved indirekte intervention, dvs.  
intervention knyttet til belønnings- og kontrolmekanismer18. 
Sektoren har dog ifølge Raae bevæget sig mod  
transformationsledelse eller forandringsledelse, og her er  
hovedprincippet i ledelse inspirerende, motiverende og  
anerkendelse i forhold til medarbejderne.  

Ifølge Raae kan transformationsledelse beskrives således:  

"Effektiv ledelse i et transformationsorienteret ledelsesperspektiv består i retningsgivende intervention, der 
søger at påvirke de institutionaliseringsprocesser, der foregår indbyrdes mellem aktørerne i organisationen 

og mellem dem og organisationens interessenter".  

(P.H.Raae, 2011. s.173) 

Ledelse kan således være vanskeligt i det fagstyrede gymnasium, hvor den privatpraktiserende lærer 
tidligere har haft meget frie forhold til selv at definere, hvilke værdier der er vigtige. Gymnasielærere er 
med andre ord meget selvstyrende i et fagbureaukrati.  Fagbureaukratiske organisationer kan således 
defineres som ledelsesfremmede organisationer19. 
Det kan være en af forklaringerne på, at de store ændringer, der er sket i gymnasie-sektoren efter 
strukturreformen, har betydet en bevægelse fra fag/dannelses gymnasiet mod gymnasiet som virksomhed. 

                                                           
17 Raae 2011 s. 172 
18 Raee 2011 s. 172 
19 Goldschmidt, 1997, SIDE????? NB HUSK!!! 

 

Figur 3.1.: Gymnasiet mellem institution og 
instrument (Raae, 2008. s.44)  
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Den tydeligere ledelsesrolle som både strategisk og direktivt implementerende (jf.fig. 3.1) har således 
sandsynligvis været nødvendig i en tid, hvor store reformer indenfor sektoren skulle implementeres. Det 
leder fokus over på, hvorledes implementering af politik teoretisk kan forstås.   
  

3.2 Implementering af politik 

I sidste ende implementeres en vedtaget politik af en offentlig organisation/institution – eller mere præcist 
af en eller flere ansatte i en offentlig organisation/institution, men implementeringens form kan afhænge af 
viden, interesser og holdninger i den implementerende offentlige organisation20.  

Winter & Nielsen har i form af Den integrerede implementeringsmodel (jf. fig. 3.2) beskrevet et processuelt 
perspektiv, der har til formål at vise og analysere den proces, hvormed lovgivning og andre politiske 
beslutninger implementeres. Med et processuelt udgangspunkt beskrives implementeringsforløbet som et 
faseforløb, der starter med fastlæggelse af en politisk dagsorden i form af politiske diskussioner. Derpå 
følger fasen, hvor politikken formuleres. Her udarbejdes forslag til løsninger og offentlig indsats i forhold til 
det pågældende politiske felt. Dette ender med en politisk beslutning, fx i form af lovgivning. 
Implementeringen af politikken er næste fase. Her afleveres et output til borgerne i form af en given 
myndighedsudøvelse. Dette output forventes at have en effekt, et outcome, på målgruppen i samfundet. 
En evaluering af effekterne af dette outcome kan så danne grundlag for, at området atter kommer på den 
politiske dagsorden, og der træffes nye beslutninger eller ændres i politik-formuleringen21.   

I lyset af ovenstående proces repræsenterer den integrerede implementeringsmodel et opgør med 
forestillingen om den parlamentariske styringskæde, der består af en ubrudt kæde af styring og kontrol fra 
befolkningens side via valg, meningsdannelse, lovgivning, forvaltning og kontrol, indtil folkets vilje 
omsættes i forvaltningsadfærd i forhold til befolkningen selv. Winter & Nielsen pointerer, at i virkeligheden 
har interesseorganisationer og især forvaltning en større rolle i lovgivningens tilblivelse og implementering 
af lovtiltag, end mange overvejer22. 

                                                           
20 Winter & Nielsen, 2010, s. 5 
21 Winter og Nielsen, 2010, s.14 
22 ibid s. 11ff. 
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Figur 3.2: Den integrerede implementeringsmodel. Winter og Nielsen, 2010.s.18 

 

Med ovenstående model in mente bliver det således klart, at ledelsesniveauet lokalt på f. eks. stx-
institutioner, som case-institutionerne i denne afhandling, spiller en væsentlig rolle i den daglige 
implementering af lovgivningen omhandlende gymnasiale uddannelser, herunder den dobbelte reform. 
Peter Henrik Raae peger blandt andet på, at selvejereformen gør det opportunt at udnytte sider, der 
muligvis gik relativt upåagtet hen før indholdsreformen til i dag at indgå i skolernes strategi for overlevelse, 
vækst og konkurrence23. Ifølge Raae sigter indholdsreformen og senere strukturreformen (med øget 
autonomi til de enkelte skoler til lokal profiludvikling og aktivitetsafhængig finansiering og de 
styringsmekanismer, der introduceredes i forbindelse hermed) på, at de enkelte skolers 
konkurrencesituation og instrumenter i den indbyrdes konkurrence om eleverne forstærkes24.  

Sammenholder man det, at forvaltningen (ledelsesniveauet) lokalt har stor indflydelse på den endelige 
lovimplementering med strukturreformens øgede ledelsesmæssige råderum og konkurrencefelt, bliver det 
forståeligt, at man fra centralt forvaltningsmæssigt niveau indfører en aktivitetsafhængig økonomisk 
incitamentstruktur med det formål at styrke den overordnede lov implementering på det gymnasiale 
område: 

                                                           
23 Raae, 2011. s.14 
24 ibid. s.11 
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"En række forskere og politikere har […] med betydelig styrke hævdet, at der kan opnås en højere 
grad af målrealisering og effektivitet ved at erstatte regler, bureaukratiske og institutionsmæssige 
opgaveløsninger med mere anvendelse af økonomiske instrumenter og incitamenter, fordi disse 
på langt mere automatisk og enkel måde giver implementeringsorganer eller målgruppen et 
incitament til en høj målrealisering eller omkostningsreduktion" 

 (Winter og Nielsen 2010, s. 48). 

Selvom det centrale forvaltningsmæssige niveau altså til en vis grad kan forsøge at styre en 
lovimplementering via incitament strukturer, vil både private og offentlige institutioner ifølge Winter og 
Nielsen i et vist omfang varetage egeninteresser. Der kan i den forbindelse sondres mellem tre typer 
interesser: 

For det første Substantielle interesser der er institutionens syn på, hvilken politik der bør føres i forhold til 
det område, som institutionen beskæftiger sig med. De kan fx være båret af professionelle, faglige 
synspunkter på opgaveløsningen, og institutionens egne substantielle mål er ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med de mål, der forfølges af folketinget i lovgivningen. Offentlige institutioner – ikke 
mindst offentlige institutioner domineret af "professionelle" - har en tendens til at udvikle deres egen 
faglige opfattelse af, hvordan de pågældende problemer skal løses, og hvilke opgaver institutionen skal 
tage sig af. Disse substantielle mål ændres ikke nødvendigvis ved vedtagelse af nye politiske beslutninger 
eller lovgivning.  

For det andet Institutionelle interesser der forstås som institutionens mål for dens egen overlevelse, status, 
vækst og økonomi.  

For det tredje Individuelle interesser der ses som de enkelte institutionsmedlemmers egne interesser. Her 
fokuseres typisk på individers præferencer for egennyttemaksimering i form af fx jobsikkerhed, løn, status, 
arbejdsbyrde, indhold og karriere25. 

Hvis man sammenholder ovenstående interesser med Max Webers klassiske syn på embedsmænd, bliver 
det indlysende nødvendigt at inddrage agent-teori som en del af nærværende afhandlings teoretiske 
forklaringsramme. I Webers klassiske forstand er embedsmænd nemlig ansat til som agenter at føre den 
vedtagene politik ud i livet, som deres politiske principaler ønsker. Principalerne har den legitime ret til at 
styre og kontrollere markarbejdernes adfærd. Det kan f.eks. ske gennem incitaments- og 
kontrolinstanser26. 

3.3. Agent-teori 
Hvor ovenstående afsnit overordnet forsøger at forklare en forvaltningsmæssig sammenhæng mellem det 
centrale politiske beslutningsniveau og det decentrale implementeringsniveau, kan agentteorien muligvis 
give indsigt i, hvorledes ”interpersonelle-dynamikker” mellem det besluttende politiske niveau 
(undervisningsministeriet) og den lokale institutionsledelse kan forstås og fortolkes.  

                                                           
25 Winter og Nielsen, 2010 s.75 
26 Winter og Nielsen, 2010  s.113 
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På et gymnasium pålægger undervisningsministeriet de enkelte institutionsledelser opgaven at drive og 
varetage undervisningen i overensstemmelse med de overordnede bestemmelser i stx-bekendtgørelsen og 
de mere specifikke udviklingsmål, som man har på det enkelte gymnasium. Derved decentraliseres 
kompetence til den enkelte leder, hvilket stiller ministeriet over for det grundlæggende spørgsmål: 
Hvordan sikrer man sig, at ledelsen udviser passende effektiv og korrekt adfærd i forhold til 
udviklingsmålene, når ministeriet ikke 100% kan overvåge skolerne og dermed ikke har fuld information om 
ledelsens arbejdsindsats?  

Ovenstående spørgsmål er centralt i agentteorien, som søger at belyse relationen mellem en principal og 
en agent. I dette tilfælde er principalen undervisningsministeriet, og agenten er gymnasieledelsen. 
Agentteorien er baseret på en række grundlæggende antagelser om 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 

(Nygaard 2006, s. 104) 

Når det forudsættes, at agenten er nyttemaksimerende, vil vedkommende til enhver tid søge at opnå størst 
mulig nytte for sig selv. Det betyder, at man ikke umiddelbart kan forvente, at gymnasieledelsen altid 
bidrager i overensstemmelse med ministeriets ønsker. Derfor bliver forholdet mellem bidrag og belønning 
centralt i agentteori. 

Forudsætningen om målkonflikt betyder, at principal og agent ikke nødvendigvis har samme mål. I teorien 
forudsættes, at både principal og agent har eksplicitte mål for deres handlinger, og at disse mål således kan 
udtrykkes ved ikke-identiske nyttefunktioner: Undervisningsministeriet ønsker fx at styrke tværfagligt 
samarbejde og dermed det forpligtende samarbejde mellem lærerene. Skoleledelsens nyttefunktion har i 
forhold til det tværfaglige samarbejde typisk stort sammenfald med ministeriets, men den kan imidlertid 
være præget af overvejelser vedrørende bidrag-belønningsbalancen. En øget indsigt i skolernes praksis kan 
således være med til at afsløre uoverensstemmelser mellem nyttefunktioner hos henholdsvis ministeriet og 
skoleledelse. Dermed medvirkes til, at graden af asymmetrisk information reduceres. Samtidigt kan 
opportunisme i form af uhensigtsmæssig  varetagelse af praksis modvirkes.     

I agentteori forudsættes det, at agenten handler begrænset rationelt. Det betyder, at hvad der for agenten 
fremstår som fornuftige beslutninger, afhænger af hans/hendes aspirationer, situationsdefinition og 
begrænsede information 27. Den begrænsede information for skoleledelsen kan bl.a. hænge sammen med 
manglende eller ringe indsigt i det lovgivende niveau. Det betyder, at ledelsens valg træffes ud fra en 
selektiv viden om, hvad der er muligt, og med udgangspunkt i de rutiner som ledelsen kender. Dvs. at 
handlinger planlægges ud fra en individuel situationsdefinition 28.  

                                                           
27 Nygaard 2006, s. 46 
28 Nygaard 2006, s. 47 
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I agentteorien opereres med to typer adfærdsregulerende mekanismer, nemlig binding og overvågning29. 
Binding forekommer når principalen overvåger på foranledning af agenten. Det kan fx være en skoleledelse 
der beder ministeriet om råd og vejledning i en given sag.  

Den økonomiske incitamentstruktur, der følger med strukturreformen, kan overordnet ses som en 
adfærdsregulerende overvågningsmekanisme, der har til formål at sikre det politiske niveaus målsætning 
om 95% af en ungdomsårgangs gennemførsel af en gymnasial uddannelse.  

Man kan altid diskutere, hvorvidt sammenhængen mellem adfærdsregulerende mekanismer og målsætning 
harmonerer.  Men inden en sådan diskussion vil det være hensigtsmæssigt at rette fokus mod, hvorledes de 
lokale ledelsesinitierede tiltag teoretisk kan forstås og begrundes. Således gennemgås nedenfor 
strategizing-begrebet som forklaringsramme for de strategiske ledelsesmæssige tiltag, de tre case-
institutioner evt. har igangsat siden strukturreformen.      

3.4. Strategizing   
Begrebet strategizing forstås overordnet som et teoretisk begreb, der belyser strategisk handling på både 
individuelt-, organisatorisk- samt systematisk niveau. Således rummer begrebet både elementer af strategi, 
strategisk handling og strategisk ledelse30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Strategizing bygger overordnet på antagelser om, at virksomheder/institutioner interesserer sig for de 
personer, som er i og omkring virksomheden. Dette skal ses som en anden vinkel til institutioner end den 
neoklassiske økonomiske forestilling om virksomheder som rent profitmaksimerende31. 
 
Strategizing er altså langt mere kompleks end de neoklassiske økonomiske teorier. Strategiske handlinger 
er en proces, og processer er synonym for, at ting ændrer sig med tiden.  
Ledelse bliver derfor i stigende omfang  betragtet som en katalysator for forandringer. Dette kan opleves 
kontroversielt og derfor give modstand i gymnasieskolen, hvor det kan være svært at komme igennem med 
forandringer i en bestemt retning. Gymnasieskolen har førhen, som tidligere nævnt, visse steder været 
kendetegnet ved det såkaldte fagbureaukrati, hvor lærerne har en oplevelses af udpræget grad af ret til 
selvbestemmelse32.   
 
Den fagstyrede gymnasieskole passer godt til akademisk arbejdskraft og opleves sandsynligvis af mange 
lærere som en fin forlængelse af studielivet på universiteterne. Denne styreform betyder også, at 
gymnasierne kan betragtes som løst koblede systemer. Disse er karakteriserede ved en vis interaktion 
mellem enhederne (f.eks. de forskellige fag), hvilket fx kan ske i forbindelse med tværfagligt samarbejde. I 
løst koblede systemer vil enhederne (fagene) hver især opretholde deres  eget særpræg 33. I løst koblede 
systemer kan det være hensigtsmæssigt, at de forestillingsrammer, ledelsen har, er subjektive. I subjektive 
forestillingsrammer opfattes virksomheden/institutionen som ”sociale enheder, hvor virksomheden og 
forestillinger om virksomheden ”konstrueres socialt” af de ansatte.”34 En komplikation i denne forbindelse 
                                                           
29 Nygaard 2006,  s.113 
30 Nygaard s. 11 
31 ibid s. 11  
32 Raae 2008 s.44 
33 Borum, 1995 s. 94 
34 Nygaard, 2006  s. 18 
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kan dog være, at det kan være svært for ledelsen at påvirke organisationen til forandringer, og at man 
derfor måske må stille sig tilfreds med små forandringer af gangen. "I sit ekstrem betyder det, at 
virksomheden ikke kan ledes, da man ikke uden videre kan ændre de ansattes holdninger og 
synspunkter.” 35 
Men hvordan initierer ledelsen så organisationsforandringer i en organisation, der dybest set ikke vil ledes?  
Det kan den evolutionære tilgang til strategizing-begrebet give svaret på. Den evloutionære teori fokuserer 
på virksomheden/institutionens udvikling (evolution), herunder udviklingen af kapabiliteter (evner) og 
adfærd36.    
Ifølge den evolutionære teori, der er udviklet af Nelson og Winter (1982), handler ledelse overordnet om at 
involvere sig, når der opstår forstyrrelse eller en undtagelse i de programsatte rutiner og færdigheder.   

 
”Ud fra dette perspektiv kan ledelsesmæssig indgriben ses som et sæt af rutiner for indgriben, når 
det normale program for rutiner ikke længere skaber det resultat, som det er programsat for”.  

(Nygaard, Norus & Kristensen, 2006 s.78). 
 
Ovenstående kan fx for gymnasieskolen betyde, at når en indholds- (undervisnings-) og strukturreform 
(implementeret i 2005 og 2007) grundlæggende ændrer præmisserne for ikke kun undervisningspraksissen, 
men også for de ledelsesmæssige beføjelser, så er strategiske ledelsetiltag nødvendige for at sikre, at 
institutionerne stadig opnår de resultater og mål, de oprindeligt er sat i verden for at opfylde. Møder 
institutionernes ikke de nye udfordringer, som eksempelvis diverse lovreformer har medført, kan det for 
virksomheden/institutionen således få katastrofale konsekvenser. De organisatoriske rutiner, som fremmer 
virksomheden/institutionens evne til at målopfylde, risikerer nemlig også at fastholde institutionen på et 
spor, der kan blive katastrofalt, hvis forholdene omkring institutionen ændres37.  
Således fokuserer den evolutionære teori på det nødvendige i forandringsledelse, men samtidig gøres der 
dog opmærksom på, at en af de væsentligste kampe for medarbejderne i forhold til ledelsen er at få deres 
færdigheder repræsenteret i det sæt af underrutiner, som udgør institutionens samlede system af rutiner38. 
Ifølge den evolutionære teori afspejler en virksomhed/institutions samlede sæt af systemer og rutiner ikke 
kun en hensigtsmæssig sammenhæng mellem mange forskellige rutiner, men også en form for ligevægt 
mellem de politiske interesser mellem ledelse og medarbejdere. Det betyder samtidig, at rutiner vanskeligt 
lader sig ændre. Således handler strategisk ledelse ifølge evolutionær teori om: 

”Kunsten at lede en virksomhed består ikke mindst i at se, hvilke ændringer der er lette at 
gennemføre, og hvilke, der kan føre til omfattende interne konflikter. På baggrund af sådanne 
analyser kan man strategize”. 

(Nygaard, Norus & Kristensen, 2006 s.82). 

Med ovenstående præmis in mente giver Michael  E. Porters industriøkonomiske tilgang til strategizing- 
begrebet os yderligere indsigt i, hvorledes strategiske ledelsestiltag teoretisk kan forklares og begrundes. 

                                                           
35 ibid  s. 18 
36 ibid s. 69 
37 ibid s. 79 
38 ibid s. 80 
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Porters udgangspunkt for strategitænkning er, at virksomheder altid søger at opnå profit gennem 
længerevarende konkurrencefordele. Disse fordele opnås ved at påvirke andre aktører i og omkring den 
pågældende branche og positionere sig i forhold til dem39. Porter opstiller således en række modeller, 
blandt andet five forces og diamantmodellen, som kan bruges af ledelse til brancheanalyser i forbindelse 
med strategiske ledelsestiltag.  Porters teori fokuserer ikke på, hvordan en strategi implementeres i praksis. 
Hans fokus er, med udgangspunkt i det rationelle industriøkonomiske univers, at strategi handler om at 
analysere sig frem til, hvordan virksomheden bedst kan positionere sig og handle i forhold til five forces og 
diamanten for at opnå længerevarende konkurrencefordele40.   

Udgangspunktet for five forces modeller er virksomheden/institutionen. Omkring denne opstiller Porter en 
række eksterne (branche) aktører, som ifølge Porter skal medtænkes i en meningsfyldt brancheanalyse. 
Disse aktørgrupper er: Købere, leverandører, producenter af substituerende produkter og potentielle 
indtrængere i branchen41.  I en gymnasiekontekst kan disse aktørgrupper omsættes således: 
Elever/brugere, folkeskoler, handelsskoler(andre gymnasiale uddannelsesinstitutioner), private gymnasier 
o.lign.  

Hvor five forces modellen direkte fokuserer på brancheanalyse, retter diamantmodellen sit fokus ud over 
denne. Således inddrages det politiske niveau i denne model. Modellen forsøger at vise, hvorledes den 
komplekse sammenhæng mellem det politiske niveau og diverse brancher spiller en væsentlig rolle i 
forhold til virksomheders ledelsesmæssige råderum42.  Fx skal en gymnasieledelse i denne kontekst være 
opmærksom på både det uddannelses-, arbejdsmarkeds- samt finanspolitiske felt, når strategiske 
beslutninger tages.    

Alt i alt kan strategizing begrebet således give en teoretisk indsigt i det ledelsesrum stx-ledelsen i dag står 
over for som følge af den dobbelte gymnasiereform. Men hvis man som leder skal opnå en succesfuld 
forandringsledelse, som reformerne indirekte lægger op til, er det nødvendigt at inddrage lokale 
grundlæggende kulturelle antagelser omhandlende den pågældende organisation/institution, inden man 
igangsætter ledelsesinitierede organisationsforandringer.  

Til forståelses heraf gennemgås nedenfor kulturteori i et forandringsledelsesperspektiv.  

3.5 Kulturteori og forandringsledelse: Organisationsændringsstrategier   
Hvis man skal tale om organisationsændringer, er det vigtigt at vide noget om kulturen i organisationen. 
Ifølge Schein (1994) kan kulturen defineres på tre niveauer. 

• Artefakter er det synlige eller observerbare (sciencehuse, idrætshaller, musical mm.) 

• Skueværdier er organisationens værdier, holdninger og normer (værdipolitik på hjemmeside) 

                                                           
39 Porter i Nygaard, 2006 s. 147 
40 ibid s. 164 
41 ibid s. 148 
42 Nygaard, 2006 s. 156 
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• Grundlæggende antagelser  er kulturens kerne, såsom anskuelser, følelser, tanker, det kan være 
omgangstonen, stemningen, hyggen ov. Grundlæggende antagelser er svære at ændre, netop fordi 
de tages for givet43. 

Forandringer i organisationen, som forsøger at ændre i de grundlæggende antagelser, vil skabe utryghed, 
og man skal være varsom med sådanne ændringer. I det omfang ændringer i de grundlæggende antagelser 
finder sted, sker det i forbindelse med dobbelt loop-læring44. Når ledelsen i en organisation ønsker 
ændringer, er det vigtigt, ledelsen kender og forstår kulturen: 

”En dybere forståelse af kulturmæssige forhold i grupper og organisationer er nødvendig for at 
tyde, hvad der foregår i dem, men hvad vigtigere er, også for at finde frem til de mest 
betydningsfulde opgaver for ledere og ledelse. Organisationskultur skabes delvis af ledere, og en 
af de vigtigste ledelsesopgaver er at skabe, lede og undertiden endog nedbryde kultur”. 

    (Schein 1994, s. 13) 

Det kan ofte for en ledelse blive påkrævet at ændre kulturen i en organisation. Eksterne faktorer, såsom 
lovkrav om reformer eller krav fra gymnasiets bestyrelse om nye strategiske fokuspunkter kan påkræve 
forandringsledelse. Interne faktorer såsom økonomiske forhold (fx pga. faldende elevsøgning) kan også 
nødvendigøre igangsættelse af organisatoriske forandringsprocesser.  

For Schein er ledelsen garant for ændringer, men man kunne også forestille sig, at medarbejderne blev 
inddraget i organisationens ændringsstrategi. 

Finn Borum (1995) opererer med fire strategier for ændringer: Den teknisk-rationelle, den humanistiske, 
den politiske og den eksplorative.  

• I den teknisk-rationelle ændringsstrategi er det ledelsen, tekniske eksperter og analytikere, der 
forestår gennemførsel af ændringerne. Målet er at øge organisationens effektivitet og 
produktivitet. De løsninger, man benytter, er rationalisering, reparation eller udskiftning af dele, 
der fungerer dårligt. Problemet kan være at få ændringen implementeret i hele organisationen.45  

• I den humanistiske ændringsstrategi eller kulturændringsstrategien er det ledelsen og konsulenter, 
der forestår gennemførsel af ændringerne. Målet er tilpasning, innovation og forbedring af 
fastgroede forestillinger. Løsningsmetoden er f.eks. kommunikationsprocesser. Problemet kan 
være, hvordan individer og grupper fortolker nye signaler.46 

• I den politiske ændringsstrategi er det individer og grupper omkring organisationen, der forestår 
ændringer. Målet er interessevaretagelse og indflydelse. Løsninger eller politiske processer 
omfatter tvang, pression, overtalelse og købslåen. Dette gør også, at en stor del af problemet bliver 
modstand mod forandringer, man ikke selv har haft indflydelse på.47 

                                                           
43 Schein, 1994 s. 24, Borum 1995, s. 71 
44 Morgan i Dahler-Larsen, 2003, s. 23 
45 Borum, 1995 s. 66 
46 Ibid s. 77 
47 Ibid s. 92 
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• I den eksplorative ændringsstrategi er det aktører tilknyttet det organisatoriske felt, der forestår 
ændringerne. Målet er at skabe kreativitet og innovation. Løsningerne er at etablere 
træningsmiljøer, hvor nye metoder læres. Problemet kan være, at kun dele af organisationen lærer 
de nye processer. Noget andet er at visse former for praksis har opnået en taget-for-given status 
(grundlæggende antagelse), som gør det vanskeligt at ændre.48  

 De væsentlige forskelle er fremstillet i fig. 3.5. 

 Den teknisk-rationelle Den humanistiske Den politiske Den eksplorative 

Mål Effektivitet Tilpasning, innovation, 
arbejdsmiljø 

Interessevaretagelse og 
indflydelse 

Kreativitet og 
innovation 

Løsning Rationalisering, 
redesign, tuning 

Modifikation af 
interaktions- og 
kommunikationsprocesser 
(selvrefleksion og 
læringsprocesser). 

Modifikation af 
kontrolstruktur 

Selvorganisering, 
udnytte momentum, 
skabe 
læringsmuligheder 

Ændrings-agenter Ledelse og analytikere Ledelse og konsulenter Individer og grupper i 
og omkring 
organisationen 

 

Aktører tilknyttet det 
organisa-toriske felt 

Strategiens 
hovedproblem 

Implementering Forpligtelse, overføring, 
fortolkningsprocesser 

Legitimitet og 
konfliktregulering 

Ufuldstændige 
læringsprocesser 

 Fig. 3.5. De fire ændringsstrategier, frit efter Borum 1994, s. 117 

Hvis organisationsændringer skal give mening skal de føres ud i livet, og i forhold til gymnasiet er det i vid 
udstrækning lærerne, der skal overbevises om projektets perspektiver.  

"Om strategien virker eller ej beror på, om tilstrækkeligt mange eller meningsskabende aktører 
interesserer sig for at føre den ud i livet og er i stand til at skabe mening med projektet"49. 

(F. Borum, 1995. s.66) 
Sandsynligvis er den humanistiske ændrigsstrategi  
nok den mest acceptable i den gymnasiale sektor.  
 Her bygges videre på Scheins kulturtankegang, hvor 
 de grundlæggende antagelser ligger som dybereliggende 
 aspekter af individer og sociale systemer, jf. figur 3.6. Her 
lægges vægt på selvrefleksion og lærerprocesser, der både 
kan være første- og andengrads, dvs. henholdsvis  
perfektionering inden for de eksisterende  kompetencer  
og udvikling af nye kompetencer og tankesæt50.     

                                                           
48 Ibid s. 113 
49 Borum 1995, s. 122 
50 Borum 1995, s.75 

Fig. 3.6. "Isbjerget" (Borum 1995 s.75)                        
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Ifølge Borum er det ved humanistiske ændringsstrategier ledelsen, der evt. sammen med konsulenter er 
garanter for forandringerne. Også Dorthe Pedersen er i sin definition på ledelse inde på det vigtige ved at få 
hele organisationen inddraget. Pedersen definerer ledelse som det at ledelsen skaber forestillinger på 
helhedens vegne og dermed sikre, at der kan træffes kollektivt bindende beslutninger for en given 
enhed/institution51. Det vil med andre ord sige, at ledelsen ideelt set skal skabe den narrative fortælling om 
institutionen og de ønskede forandringstiltag og dermed få hele (eller det meste af) organisationen til at 
være en del af processen.  

Med ovenstående teoriramme in mente er det forsøgt teoretisk at anskueliggøre baggrunden og 
præmisserne for det ledelsesrum, de tre case-institutionernes ledelse står overfor i dag. Kapitlet har på 
teoretisk plan blandt andet vist, at ledelsesrummet i stx-sektoren er blevet tydeligere og at 
transformationsledelse er mere udpræget i dag end tidligere. Dermed er behovet for strategisk 
ledelsesadfærd og tænkning i langt højere grad end tidligere påkrævet i en sektor, hvor grundlæggende 
kulturelle antagelser ellers har solidt rodfæste. Sektoren er således stadig i dag præget af en ledelseskultur, 
hvor rektor sidder solidt for bordenden i den direktivt-implementernede ledelse. Derved kan agentteorien 
evt. forklare visse ledelsesbeslutninger.    

Nedenstående analyse vil således med denne teoriramme og på baggrund af opgavens empiri herefter 
forsøge at belyse, i hvilket omfang de tre case-institutioner samarbejder og/eller indbyrdes konkurrerer.    

4. Analyse 
Analysekapitlet vil indledningsvis indeholde en beskriveles af de tre case-institutioner. Disse vil, som 
tidligere nævnt i opgaven, blive benævnet som henholdsvis By-Gymnasiet, Nord-gymnasiet og Syd-
gymnasiet. Nedenstående beskrivelse vil tage sit udgangspunkt i en række kvalitative interviews foretaget 
på institutionerne kombineret med diverse officielle styringsdokumenter, samt det forhånds kendskab 
undertegnede har til institutionerne qua ansættelse på en af institutionerne de seneste syv år. Endelig 
suppleres case-beskrivelserne i mindre grad af observationer gjort på institutionerne i forbindelse med 
afholdelsen af interviewene.  
I forbindelse med analysen af case-institutionerne vil kapitlet blandt andet forsøge at afdække, hvorledes 
case-institutionerne organisatorisk har konstitueret sig i forhold til implementering af den dobbelte 
gymnasiereform og derved forsøge at definere case-institutionerne i forhold til Raae's 4-feltsmodel. 
Endvidere vil analysen forsøge at afdække i hvilket omfang man evt. kan identificere agentadfærd blandt 
ledelserne på case-institutionerne. Derudover vil analysen via ledelsesstrategiske analyseværktøjer forsøge 
at identificere, i hvilket omfang case-institutionernes ledelser anvender disse i deres virke. Endelig vil 
analysen vise, hvorledes ledelserne på case-institutionerne italesætter ledelsesstrategiske overvejelser og 
muligheder i forbindelse med interaktion med nabo stx-institutionerne. Overfor disse udsagn inddrages 
løbende medarbejdersidens italesættelser om samme genstandsfelt, for derigennem at identificere evt. 
modstridende opfattelser og dermed evt. barrierer for en optimal implementering af institutionernes 
strategier. 
 

                                                           
51 Pedersen, 2008,  s.24  
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4.1. Case-institutionerne 
Set udefra opfattes disse tre institutioner kort fortalt som henholdsvis det klassiske traditionsbundne fagligt 
stærke By-gymnasie med en stabil elevsøgning, mens Nord-gymnasiet opleves som en skole, der ligger 
langt væk fra bymidten og dermed er mindre attraktiv og til en vis grad usynlig. Det er den umiddelbare 
opfattelse, at Nord-gymnasiet især rummer fagligt svage elever. Syd-gymnasiet opleves derimod i vid 
udstrækning som en udviklingsorienteret skole i stadig vækst, pt den skole "de unge vil have"52.   
 
By-gymnasiet: 
By-gymnasiet er smukt beliggende centralt i midtbyens gamle kvarter. Skolens umiddelbare nabo er som 
nævnt en af landets største domkirker. Skolens fysiske rammer er naturligt præget af bygningernes 
karakter som gamle byhuse. På skolens hjemmeside lægger rektor da også særlig vægt på bygningerne i sin 
velkomst til kommende elever: 
 

"Efter ombygning, modernisering og nybyggeri er det måske endnu mere end før karakteristisk, at 
skolen ikke kan overvåges fra et enkelt punkt, fordi de rette linjer krydser hinanden i skæve vinkler 
og fordi her desuden er mange forsvindingsmuligheder med hjørner og udgange. I disse bygninger 
hersker fortsat en uformel og naturlig adgang til social kontakt. Det er således min vurdering, at 
[XXXX] Gymnasiums ikke-autoritære identitet er kommet helt intakt med over i de nye og moderne 
rammer". 

(Uddrag af rektor ved by-gymnasiet's velkomst til nye elever på skolens hjemmeside). 
 

I spidsen for By-gymnaiset står rektor, som har været på skolen i 21 år. I den periode har han blandt andet 
siddet fem år i rektorforeningens bestyrelse. Inden sin ansættelse på By-gymnasiet kom han fra en 
fagkonsulentstilling i ministeriet og kender ifølge eget udsagn derfor arbejdsgangene godt i ministeriet. 
Rektor beskrives af medarbejdere som en temperamentsfuld leder af den "gamle skole". En meget 
ærefrygtig, dannet person, som i sin ledelsesstil ofte kan virke konservativ og udemokratisk.     
Skolens ledelse består udover rektor af en vicerektor, som også er kursusleder. Derudover består ledelsen 
af fire uddannelsesledere, som også varetager roller som henholdsvis kursusleder, 
kommunikationsansvarlig, skemalægning og It-ansvarlig. 
Skolen rummer pt. 950 elever og 100 medarbejdere. Skolen udbyder studieretninger inden for alle fire 
hovedområder. 
Skolen er umiddelbart præget af nogle grundlæggende kulturelle antagelser i sin selvforståelse. Disse 
knytter sig tydeligvis til skolens fysiske placering og det typiske elevsegment, som primært kommer fra 
bymidten. Man har på skolen en klar selvforståelse af at være byens bedste skole med de fagligt stærkeste 
elever.  
Skolen har siden den dobbelt gymnasiereform oplevet en stabil udvikling i elev søgetallet. 
 
Nord-gymnasiet: 
Nord-gymnasiet er beliggende i byens nordlige udkant i et større parcelhuskvarter. Skolens fysiske rammer 
er præget af et skolebyggeri, der stod færdigt i slutningen af 1970'erne. Plads er ikke et problem. 
                                                           
52 Disse udsagn bygger på en hurtig rundspørge (voxpop) blandt tilfældigt forbipasserende i midtbyen lørdag den. 
14.juli 
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Arkitektonisk er bygningerne dog tydeligt fra en anden tid. På skolens hjemmeside beskrives skolens fysiske 
rammer således: 
 

"Gymnasiets indretning er centreret om det store kantineområde, der fungerer som socialt 
mødested og samlingspunkt. Klasselokalerne er samlet i grupper i såkaldte hjemstavne med et 
fælles areal i midten. Her er der både plads til gruppe- og projektarbejde i timerne og socialt 
samvær i pauserne…Skolen er omgivet af grønne arealer, som er udsmykket med skulpturer af 
moderne danske kunstnere…Gymnasium har særdeles gode idrætsfaciliteter, både inde og ude. 
Udendørs er der beachvolleybane, grusbane og store græsarealer med mulighed for at spille 
mange typer boldspil. Indendørs har vi en stor idrætshal og en gymnastiksal samt et 
styrketræningsrum. Og fra i år har vi også både parkour og basketbane." 

(Uddrag af præsentationstekst på Nord-gymnasiet's hjemmeside)  
 

I spidsen for Nord-gymnaiset står rektor, som har været på skolen siden 2003. Før sin tiltrædelse som 
rektor kom han fra en stilling som ledende inspektor ved et af det tidligere amts nabo-gymnasier. Blandt 
nogle medarbejdere beskrives rektor som en behagelig person men en konfliktsky og i nogen 
sammenhænge usynlig leder.  
Skolens ledelse består udover rektor af en vicerektor og tre uddannelsesledere. Disse varetager rollen som 
ansvarlige for henholdsvis pædagogisk udvikling, skemalægning/timefagfordeling, kursusledelse og 
it/kommunikation.  
Skolen rummer pt. 880 elever og 100 medarbejdere. Skolen udbyder studieretninger inden for alle fire 
hovedområder.  
De umiddelbart grundlæggende kulturelle antagelser, der præger skolen i sin selvforståelse, knytter sig især 
til medarbejderens faglige selvforståelse. Man lægger på Nord-gymnaiset stor vægt på 
"medarbejderkulturen", som efter sigende skulle være speciel for stedet. Skolens 
medarbejdertrivselsundersøgelser scorer da også typisk højt på trods at faldende elevsøgetal og ringere 
score på elevtrivselsundersøgelserne. Dog er skolen i sin selvforståelse præget af svigtende elevsøgning og 
et elevsegment, der fagligt er svagere end de to andre skolers. 
Skolen har siden den dobbelt gymnasiereform oplevet en vigende udvikling i elevsøgetallet. Skolen har ikke 
siden selvejereformen været selvforsynende med primæransøgere.  
 
Syd-gymnasiet: 
Syd-gymnasiet er beliggende ved  byens sydlige bygrænse, placeret mellem et større socialt boligbyggeri, et 
ældre murmestervillakvarter samt byens sydlige opland bestående af en del mindre landsbyer. Skolens 
fysiske rammer er i dag præget af bygninger af ældre dato. Skolen stod færdigbygget i slutningen af 
1960'erne. Skolen har de seneste år udbygget blandt andet fællesfaciliteter og idrætshal og pt. pågår et 
større udbygningsprojekt, der blandt andet skal modernisere undervisningslokalerne.  
I spidsen for Syd-gymnaiset står rektor, som har været på skolen siden 1999, og som før sin tiltrædelse som 
rektor kom fra en stilling som rektor for VUC i byen. Rektor beskrives af medarbejdere som en leder, der 
umiddelbart har forvaltet selvejet godt, al den stund, at skolen er vokset til dobbelt størrelse i hans tid som 
rektor. Til gengæld tilkendegiver nogle medarbejdere, at rektor ikke altid har været dygtig nok til at 
kommunikerer ledelses tiltag ud rettidigt og dermed opnå accept blandt medarbejdere. Dette har slidt på 
tillidsforholdet mellem ledelse og medarbejdere. 
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Skolens ledelse består udover rektor af en vicerektor (+ en vicerektor stilling der pt. er ledig). Derudover 
består ledelsen af fire uddannelsesledere og en kommunikationschef. Disse sidder med følgende 
ansvarsområder: Drift/bygninger, personaleansvar, fælles arrangementer/udviklingsprojekter, 
skemalægning/timefagfordeling, pædagogisk udvikling, vejledningen og intern/ekstern kommunikation.  
Skolen rummer pt. 1150 elever og  150 medarbejdere. Skolen udbyder studieretninger inden for alle fire 
hovedområder. 
Skolen er umiddelbart præget af nogle grundlæggende kulturelle antagelser i sin selvforståelse, der knytter 
sig til skolens historik og nuværende popularitet. Skolens typiske elevsegment har tidligere været fra byens 
sydlige opland, som ikke nødvendigvis kom fra boglige hjem . I dag kommer ca. halvdelen af skolens elever 
også fra midtbyen. Der hersker således en klar forståelse af, at skolen rummer flere elevtyper, som det også 
indirekte fremgår af skolens hjemmeside:    
 

"[XXX] er frem for alt en skole, hvor elever og alle ansatte tager hinanden alvorligt og føler sig 
ansvarlige for skolens faglige, psykiske og sociale miljø. Det er vigtigt for os, at skolens elever og 
ansatte har størst mulig indflydelse på arbejds- og beslutningsprocesser. Et højt 
informationsniveau og klar kommunikation på alle niveauer er forudsætningen for, at vi alle 
selvstændigt og kreativt kan bidrage til den stadige udvikling af en demokratisk skole". 

(Uddrag af tekst om værdipolitik på Syd-gymnasiet's hjemmeside)   
 

Citatet indikerer endvidere, at ledelsen er opmærksom på den kritik af rektor og ledelse, 
medarbejderudtalelsen ovenfor gav udtryk for. 
 
Skolen har siden den dobbelt gymnasiereform oplevet en voldsom vækst i elevsøgetallet, og således at 
skolen i dag er dobbelt så stor i forhold til 2006 på både elev- og medarbejdersiden. Dette bidrager til en 
selvforståelse blandt skolens medarbejdere om, at skolen pt. er byens bedste og mest populære 
uddannelsesinstitution. 
 
De tre case-institutioner adskiller sig således på flere områder markant fra hinanden på trods af deres 
ensartethed i størrelse og placering i samme by. I det følgende afsnit vil fokus rettes på, hvorledes den 
dobbelte gymnasiereform har påvirket ledelsesstrukturen på de tre institutioner. 
 

4.2. Implementeringsledelse i praksis 
Hvorledes har de tre case-institutioner så rustet sig organisatorisk til at implementere den dobbelte 
gymnasiereform? Generelt har nogle skoler givet fortsat deres tidligere ledelsesstruktur og fordelt de nye 
ansvarsområder blandt den eksisterende ledelse. Andre skoler har sandsynligvis omrokeret og ansat nye og 
flere(?) ledere. Nedenfor vil det blive anskueliggjort, hvilke overvejelser der ligger bag case-institutionernes 
strategier.    
En af rektorerne ridser det komplekse ved problemstillingen op, ved at rette fokus på, at i virkeligheden er 
problemet med reformerne, at der er sket så mange forandringer indenfor gymnasieverden på samme tid. 
Det kan således være rigtig svært at adskille den ene forandring fra den anden.  
Det bliver dog tydeligt i studiet af de tre case-institutioner, at den dobbelte gymnasiereform har medført en 
del strukturelle ændringer i ledelsesorganiseringen på skolerne.  
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På Syd-gymnasiet, som umiddelbart fremstår som den institution, der klart i Raae's 4-feltsmodel kan 
indplaceres som et virksomhedsstyret gymnasium, mener rektor, at det primært er selvejereformen, der 
har medført behovet for organisatoriske, ledelsesmæssige ændringer:  
 

"Indholdsreformen har isoleret set haft den mindste effekt. Med det mener jeg, at vi tidligere har 
set andre reformer, der indholdsmæssigt har haft lige så stor forandringskraft som denne her, men 
hvor de ledelsesmæssige konsekvenser har været begrænsede. Det, man kan sige særligt om 
selvejereformen, er, at den i højere grad end tidligere har sat fokus på gymnasiet som en 
organisation. Det er for mig at se det element i reformerne, som har den største ledelsesmæssige 
konsekvens". 

(Rektor ved Syd-gymnasdiet) 
 

Han pointerer endvidere, at den tydelige konsekvens af reformerne for stx-institutionerne er, at de tidligere 
ledelsesmæssige strukturer ikke længere slår til. Det skyldes, ifølge rektor på Syd-gymnasiet, imidlertid ikke 
indholdsreformen. Det skyldes især, at selvejet gør skolerne selvforvaltende på en lang række områder, der 
tidligere var placeret i andre instanser, primært i amtet men også i undervisningsministeriet. Det betyder 
selvfølgelig, at det, ledelserne beskæftiger sig med, bliver noget andet end tidligere. Når så nogle 
institutioner samtidigt vokser, giver det nogle gevaldige krydspres på ledelserne. Rektor på Syd-gymnasiet 
oplever at ledelserne hidtil har klaret det ved bare at løbe stærkere. Den kraftige udvidelse af ledelsen på 
Syd-gymnasiet indikerer, at man ikke anser det for en holdbar vej på længere sigt. 
På By-gymnasiet oplever rektor ligeledes, at gymnasiereformerne har medført et ændret ledelsesrum. Han 
italesætter blandt andet ændringen ved at bruge et billede på den tidligere ledelsesstruktur som en 
kuperet have med en flagstang i midten, som skulle symbolisere rektor. Altså en meget flad 
ledelsesstruktur med én topleder. Med reformerne har dette ændret sig. Rektor gør blandt andet 
opmærksom på, at der med reformerne er medfulgt en ordning, hvori ledelsesstillinger ikke længere er 
funktionsstillinger, men varige ledelsesstillinger. Dette har rektor brugt til at styrke sin ledelse på By-
gymnasiet: 

 
"Jeg vil sige, at noget af det vigtige, der er sket med selve gymnasiereformen på indholdssiden, det 
er jo i dens konsekvenser for ledelsen, det er jo at der er sket en centralisering. Forstået på den 
måde at ledelsen er blevet mere ledelse…der er sket det, at ledelsen er blevet mere markant 
defineret som ledelse ". 

(rektor By-gymnasiet) 
 
Han uddyber dette ved at rette fokus på Pædagogisk Råd. Det er ikke længere det gamle lærerråd, hvor 
man stemte om tingene. I dag er det kun et rådgivende organ i forhold til pædagogiske emner. Det betyder, 
ifølge rektor ved By-gymnasiet, også at man har en ledelse, der er ansvarlig overfor en bestyrelse, som er 
en rigtig bestyrelse.   
Heri ligger muligvis en del af forklaringen på, hvorfor nogle medarbejdere oplever rektor på By-gymnasiet 
som enerådig og udemokratisk. At han tilsyneladende er opmærksom på dette, kommer til udtryk i 
følgende udsagn: 
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"Det handler selvfølgelig om, at man har en ledelse, der er dialogisk, og som lytter og bruger de 
råd, der kommer fra Pædagogisk Råd. Og som vi gør - opretter ikke stående udvalg, men 
projektgrupper - hvilket er mere dynamisk". 

(rektor By-gymnasiet) 
 

På nord-gymnasiet italesætter rektor ikke de organisatoriske ledelsesmæssige ændringer i forbindelse med 
den dobbelte gymnasiereform i særlig grad. Rektors narrativ i den forbindelse viser i stedet, at Nord-
gymnasiets primære ledelsesstrategiske fokus ligger på, hvorledes man får kommunikeret skolens dyder 
sådan, at den svigtende elevsøgningstendens kan vendes.  
 

"Vi har taget tilløb til nogle gange at angribe de myter, vi kæmper imod. Det kommer bl.a. til 
udtryk i vores værdigrundlag omkring mangfoldighed. Så har vi via et bestyrelsesseminar tænkt os 
at i gangsætte et brandingprojekt, hvor vi involverer vores elever, sådan at der bliver mere 
kommunikation mellem vores elever til kommende - altså mere en dialog i øjenhøjde". 

(rektor Nord-gymnasiet) 
 

Således fremstår Nord-gymnasiets ledelse, umiddelbart adspurgt om de ledelsesmæssige konsekvenser af 
den dobbelte gymnasiereform, som den ledelse på de tre case-institutioner, der har gennemført de 
færreste organisatoriske ledelsesændringer.  
 
At især selvejereformen har afstedkommet nye ledelsesmæssige forvaltningsopgaver lokalt synes således 
klart. De tre case-institutioner har fx alle en ledelsesrepræsentant som ansvarlig for bygningsdrift, et 
område der før selveje blev varetaget af bygningernes tidligere ejere, nemlig amterne. 
 
Men udover selvejereformen rummer indholdsreformen en anden ledelsesmæssig udfordring. Når 
reformen lægger så massivt op til samarbejde mellem lærerene, kræver det, ifølge rektor ved Syd-
gymnasiet, en anden form for ledelse end bare topniveauet. I hans optik vil indholdsreformen på sigt 
betyde, at medarbejdere i højere grad vil blive ledere for hinanden på forskellige niveauer.  I den 
forbindelse bliver den ledelsesmæssige udfordring tydeligt at udpege medarbejdere, der har 
personaleledelseskompetencer på lavere niveau end den daglige ledelse. Han pointerer, at det er et svært 
område, da man ikke har erfaringer på det felt endnu indenfor sektoren generelt. Ifølge rektor vil der givet 
være store medarbejdergrupper, der vil have meget vanskeligt ved at acceptere denne struktur, og det vil 
således i begyndelsen have svære vilkår. Men, ifølge rektor ved Syd-gymnasiet, er det en nødvendig 
ledelsesmæssig organisationsændring, hvis man skal udfolde hele potentialet ved indholdsreformen. 
Etableringen af flere ledelsesmæssige niveauer, end man tidligere har kendt i gymnasieskolen igennem de 
sidste 100 år, er således et realistisk fremtidsscenarie.   
 
I forbindelse med undersøgelsen af de tre case-institutioner er det blevet klart, at skolernes topledere  
løbende har sparret med hinanden i forbindelse med ledelsesstrukturelle ændringer. Det er dog ligeså klart, 
at de tre case-institutioner har organiseret sig forskelligt på trods heraf. Årsagerne hertil skal givet findes 
blandt mange komplekse faktorer. En faktor, der dog spiller en væsentlig rolle, er rektors personlige 
ledelsesstil. I den sammenhæng tegner der sig et tydeligt billede, når man forhører sig blandt medarbejdere 
på de tre case-institutioner. På By-gymnasiet agerer rektor som en klar Primus inter parens ledertype, 
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hvilket passer meget godt med skolens velforankrede selvforståelse som et dannelsesstyret gymnasium. Til 
sammenligning karakteriseres Nord-gymnasiets rektor som en kompromissøgende, konfliktsky leder, der 
agerer taktisk for at opretholde en balance på skolen. Ifølge Peter Henrik Raae's 4-felts model passer dette 
på skolens status som et fagstyret gymnasium. En status, der ligeledes passer fint i forhold til både 
ledelsens og medarbejdernes grundlæggende antagelser om skolen. Endelig fremstår rektor på Syd-
gymnasiet som den strategiske leder, der styrer sin skole som en virksomhed.  
 
Som nævnt skal en af hovedårsagerne til denne forskellighed blandt case-institutionerne findes i 
rektorernes personlige ledelsesstil. Dette gør det relevant at undersøge case-institutionernes ledelser i et 
agentteoretisk perspektiv.           
  

4.3. Case-institutionernes praksis i agentteortisk perspektiv 
Som nævnt i kapitel 3.3 kan forholdet mellem lovgiver og lovimplementerende embedsmand anskues ud 
fra et agent-teoretisk perspektiv. I dette perspektiv gælder en række grundlæggende antagelser, som i 
case-studiet også kan anes.  
 
Ifølge agent-teorien vil principalen (undervisningsministeriet) og agenten (rektor) begge agere 
nyttemaksimerende i forhold til en given målsætning - i denne sammenhæng en politik implementering. 
Det er således oplagt, at principalen opstiller en adfærdsregulerende incitament-struktur for sin lov- 
implementerende embedsmand (agenten). I dette tilfælde kan strukturen med resultatlønskontrakter, der 
er fulgt med den dobbelte gymnasiereform, ses som et sådan tiltag. I erkendelse af at agenten (rektor) 
agerer nyttemaksimerende, har undervisningsministeriet altså givetvis indført dette adfærdsregulerende 
instrument i sektoren.  
Resultatlønskontrakter er således et redskab, som stort set alle stx-institutioner i dag anvender som 
styringsmekanisme. Det fungerer typisk ved, at bestyrelsen hvert år i samarbejde med rektor 
sammensætter en kontrakt, som typisk fokuserer på indsatsområder, der har med reformimplementering 
eller relaterede organisationsændringer at gøre. Man kan således hævde at principalen 
(ministeriet/bestyrelsen) derved forsøger at sikre, at agenten (rektor) agerer målrationelt både for sig selv 
og principalen. På de tre case-institutioner opererer bestyrelserne årligt med resultatlønskontrakter med 
en økonomisk ramme på mellem 140.000-150.000 kr.53. 
 
At agenten ikke nødvendigvis vil agere, som principalen ønsker, kan ifølge teorien skyldes, at agenten kan 
have en tendens til at handle opportunistisk eller begrænset rationelt.  
At begrænset rationalitet kan spille en rolle, kan muligvis tage afsæt i de tre rektorers indbyrdes personlige 
forhold. Ifølge en af rektorerne spiller indbyrdes konkurrence ikke en ubetydelig rolle i denne relation: 

  
"Det er da en tendens til "hvem har den største?" Vi har alle tre lidt det indbygget i sig, at man 
gerne vil frem, og man er stolt af sin institution. Det tror jeg er naturligt, ellers vil man ikke være 
leder. Det i sig selv giver nogle gange kurren på trådene".   

(rektor Syd-gymnasiet) 

                                                           
53 oplysningerne om resultatlønskontrakterne er tilgægelige på case-institutionernes hjemmesider. 
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Dette bekræftes af rektor på Nord-gymnasiet, mens rektor på by-gymnasiet ikke ville forholde sig til 
spørgsmålet om, hvorvidt personlige forhold spiller en rolle i det indbyrdes samarbejde mellem de tre 
rektorer:  
 

"Der er jo en personlig dimension i det. Det er jo også noget med kemi mellem rektorerne og det, 
den enkelte rektor står for. Jeg er nok af natur lidt mindre konfrontatorisk  end de to andre. Især 
By-gymnasiets rektor kan være det mere end os andre. Der er et spil der. Også fordi Syd-
Gymnasiet har overhalet By-gymnasiet. Det har rektor på Syd-gymnasiet jo helt naturligt udtrykt 
sin glæde over. Det synes rektor ved By-gymnasiet ikke altid har været så sjovt at se på. For han 
køber ganske enkelt ikke den præmis. Tidligere i amtets tid behøvede man jo ikke profilere sig".  

(rektor Nord-gymnasiet) 
 
Det bliver således i studiet af case-institutionerne tydeligt, at agentadfærd kan identificeres på 
ledelsesniveauet, samtidig med at undersøgelsen viser, at interaktionen mellem rektorerne ikke altid er 
styret af målrationel handlen. Dette skaber behovet for at undersøge i hvilket omfang, de tre case-
institutioners ledelse anvender strategiske ledelsesredskaber i forbindelse med diverse tiltag. 
 

4.4. Stategisk ledelse i praksis - strategizing 
At et begreb som strategizing, der som tidligere nævnt kort kan beskrives som en sammenkobling mellem 
strategisk handling og strategisk ledelse (jf. afsnit 3.4.), har forklaringskraft i forhold til stx-institutioner 
hænger sammen med den markedsliggørelse af sektoren, som selvejereformen medfører. En naturlig følge 
af  den økonomiske finansieringsstruktur med et økonomisk taxameter pr.  elev,  gør at ledelsen i dag er 
nødt til at forholde sig til Porters five forces (potentielle kunder = elever, leverandører = folkeskoler, 
konkurrenter = nabo-institutioner og "potentielle indtrængere"= andre uddannelsesinstitutioner). At 
ledelsen på de tre case-institutioner faktisk tænker og agerer i tråd med strategizing-begrebet kommer til 
udtryk på flere planer: 
 

"Med selvejereformen får vi jo en bestyrelse vi kan diskutere og søsætte egentlige strategier med. 
Vi beslutter fx, at vi ikke skal være et elitegymnasium for de ressourcestærke piger fra bymidten. 
Men i højere grad være bredt favnende alle de gode elever fra både byen og omegn som jo også 
skal have en studentereksamen og en ungdomsuddannelse". 

(rektor syd-gymnasiet)   
 
Rektor fra syd-gymnasiet fortæller i forlængelse af ovenstående citat om, hvorledes han ved sin tiltrædelse 
oplevede en skole med en meget udvisket profil, forstået i mere end én forstand. Skolen var på det 
tidspunkt (1999) kendt som den skole, der lå helt ude ved bygrænsen, der hvor gadelamperne stoppede. 
Ikke kun fysisk men også mentalt at skolen lå langt væk i lokalbefolkningens bevidsthed. Som følge deraf 
lagde rektoren for syd-gymnasiet en strategi for, hvorledes skolen skulle flyttes tættere på folks bevidsthed 
i byen. Altså blive langt synligere. Ifølge rektors narrativ i denne undersøgelses interview blev hans primære 
mål således at sætte skolen på landkortet igen. På det tidspunkt stod skolen i øvrigt i en situation med 
svigtende elevsøgning og fik overført fra By-gymnasiet. Det var, ifølge rektor, gift for en skole, for 
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udviklingen og for den daglige stemning, at en stor del af de elever, der startede her ikke reelt ville gå her, 
men et andet sted:   
 

"Uden nogen erfaringer på det felt i øvrigt startede jeg en ørkenvandring, hvor jeg forsøgte at 
gøre min person og skolen så synlig som muligt i alle mulige kulturelle og politiske arrangementer i 
lokalområdet. De første par år var der da folk i byen, også her i ledelsen, der sikkert tænkte hvad 
fanden har han gang i? Det ændrede sig omkring 2003/4. Da begyndte udviklingen så at vende og 
vi oplevede, at Syd-gymnasiet igen var en skole, man i byen regnede med.  Den var kendt, og deraf 
tiltrak vi flere elever og satte en positiv spiral i gang. Fra 2004 var vi igen selvforsynende mht. 
primæransøgere. Det er super vigtigt for skolen". 

(rektor Syd-gymnasiet) 
 
Essensen af ovenstående kan anskues at være, at rektor på syd-gymnasiet tidligt (inden den dobbelte 
gymnasiereform) agerer strategisk i forhold til en analyse med udgangspunkt i Porters begrebsmodel. 
Rektor prioriterer efter en omverdens analyse at igangsætte et langsigtet skoleprofil tiltag med det mål at 
styrke kundegrundlaget (elevsøgningen). Dette forekommer muligvis i dag som et helt naturligt og åbenlyst 
nødvendigt ledelsestiltag givet de forudsætninger syd-gymnasiet stod overfor med svigtende elevsøgning. 
Men man skal i den forbindelse huske på at i 1999 var incitaments-strukturen i stx-sektoren merkant 
anderledes. Den gang havde stx-institutioner ikke samme incitament-strukturer at forholde sig til. 
 

"Det er da et problem for nogen elever at være overført fra et andet gymnasium, motivationen er 
måske ikke så høj som den burde være. Og så er der også den type elever der hænger rent fagligt. 
De ville sandsynligvis også hænge der hvor de er overført fra men det blive ikke bedre af at være 
overført. Vi oplever at der godt kunne være et billede her. Men vi er i hvert fald opmærksomme på 
at vi ikke skal skræmme dem væk..Vi tænker da på hvordan vi gør skolen attraktiv.. Skolen 
opfattes nok lidt mørk…Så det tænker vi meget på. Skolen skal jo være attraktiv for de unge - også 
rent fysisk". 

(rektor Nord-gymnasiet) 
 
I forlængelse af ovenstående er det interessant at iagttage, at Nord-gymnasiet i dag reelt står i en situation 
meget lig den, Syd-gymnasiet oplevede for ca. ti år siden. Skolen kæmper således pt. med svigtende 
elevsøgning. Det har endnu ikke haft nogen direkte økonomisk konsekvens for skolen, idet man de seneste 
år har modtaget elever der har søgt Syd-gymnasiet, der ikke har kapacitet til alle sine primæransøgere. Men 
som både rektor for Syd- og nord-gymnasiet ovenfor gør opmærksom på, er der andre komplikationer 
forbundet med, at en stor del af elevgrundlaget ikke har søgt skolen. Det giver derfor god mening, at 
ledelsen på Nord-gymnasiet i høj grad fokuserer sin ledelses-strategiske ageren i forhold til denne 
problemstilling: 
 

"Vi arbejder meget på vores profil. Vores problem er måske nok at få det formidlet ud. Vi arbejder 
desuden meget på de interne linjer med at få styrket en skolekultur og få den profileret blandt 
vores elever. Altså værdistyre mere end vi har gjort før. Det kan dog nogen gange være lidt svært 
at få budskabet ud til andre. Blandt andet fordi at der er mange myter ikke kun om vores skole, 
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men om alle tre gymnasier i byen. De myter er meget svære at slå ned. Her tænker jeg især på 
kommende elever, der har et klart billede af skolerne i byen". 

(rektor Nord-gymnasiet) 
 

Det er således tydeligt, at nord-gymnasiet, i lighed med den proces syd-gymnasiet har gennemgået, 
forsøger at styrke sit brand i forhold til omverdenen. Dette gøres blandt andet på baggrund af en analyse af 
de forskellige aktører og interessenter omkring gymnasiet, hvilket er helt i tråd med Porters five forces. 
Undersøgelsen viser endvidere, at rektor på nord-gymnasiet ligeledes agerer strategisk i forhold til interne 
forhold. Således italesætter han skoleaftalerne som et ikke ubetydeligt redskab i hans bestræbelser på at 
styrke skolen indefra: 
 

 "Skoleaftalerne indgår i mine ledelsesstrategiske overvejelser. Jeg synes, jeg skal lave nogle 
skoleaftaler, som passer til skolens kultur, og som skubber bag på en udvikling. Det vi gerne vil 
signalere er, at vi er et sted, hvor vi styrer skolen på en god stemning. Vi har fx haft en 
medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor vi scorede rigtigt højt. Det er rart ,at medarbejderne ser og 
værdsætter ledelsens service".  

(rektor Nord-gymnasiet) 
 

Man kan hævde, at det ikke kan overraske, at topledelsen på en given arbejdsplads anvender 
overenskomsten strategisk. Det interessante i ovenstående citat er imidlertid, at det tydeligt indikerer, 
hvilken ledertype rektor på nord-gymnasiet fremstår som, nemlig den taktiske leder, der via forhandling og 
konfliktløsning ønsker at styrke sin skole. Dette står i klar kontrast til de to andre rektorer i undersøgelsen. 
I undersøgelsen af by-gymnasiet viser det sig, at rektor umiddelbart giver udtryk for en tilfredshed med de 
eksterne faktorer, der influerer på skolens virke. Han italesætter således ikke nogle umiddelbare 
udfordringer/barrierer for skolens fremtidige trivsel. Derved fremstår hans strategiske ledelsesovervejelser 
som primært konsoliderende i forhold til skolens udvikling: 
 

"Vores størrelse er også fin, idet vi er store nok til at tilbyde rigtig mange valg, tilbyde rigtig 
mange tilbud til eleverne i fritiden, fordi vi også har en optimal størrelse i forhold til, hvordan 
taxametret er skruet sammen på. Så alt i alt vil jeg sige, at skolens størrelse, økonomi, trivsel, de 
der ting der, er sådan set rimelig optimale i forhold til de ydre rammer… Man kan sige, at 
skoleprofilen på det faglige indhold er ikke skarp, når man har så stort et gymnasium, at man kan 
tilbyde det hele. Så i virkeligheden går det meget på elevkulturen. Det er, hvad der er med til at 
profilere skolen. Og det ligger nedfældet i vores værdigrundlag". 

 (Rektor By-gymnasiet) 
 

Det fremstår således tydeligt, at stragegizing anvendes aktivt som ledelsesværktøj på især to af de tre case-
institutioner. Syd-gymnasiet har med succes gennemført en langsigtet strategisk indsats vedrørende en 
styrkelse af skolens profil og synlighed i lokalmiljøet. Nord-gymnasiet er i gang med en lignende proces, der 
tager sit udgangspunkt i strategisk tænkning og analyse. By-gymnasiet fremstår som en skole præget at 
mere konservativ ledelse, der til en vis grad er begunstiget af sin placering og renommé. Populært sagt 
tvinges ledelsen på by-gymnasiet ikke ud i store udviklingsprojekter, idet skolen qua sin placering altid vil 
være en populær skole, der er sikret sit elevgrundlag og dermed sin berettigelse. Spørgsmålet er, om det er 
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holdbart på længere sigt. Kan en skole i den grad læne sig tilbage og stole på renommé og de 
grundlæggende kulturelle antagelser, der knytter sig til institutionen både internt og eksternt? For at 
afdække dette, vil case-institutionerne således nedenfor blive undersøgt i forhold til disse kulturelle 
grundopfattelser. 
  

4.5. Forandringsledelse og kulturopfattelse i praksis 
 
"På Nord-gymnasiet må man ikke gå på græsset, på syd-gymnasiet sidder man på græsset og på 
by-gymnasiet ryger man græsset".  

(Elev fra by-gymnasiet) 
Som leder for en organisation, der står over for et omverdenspres, der dikterer forandringer, er man helt 
fundamentalt nødt til at forholde sig til organisationens grundlæggende kulturelle  antagelser. Dette tager 
udgangspunkt i Scheins teori omhandlende forandringsledelse (jf. afsnit 3.5). 
Som gennemgået i teorikapitlet kan disse antagelser tage sit udgangspunkt i artefakter, skueværdier og 
grundlæggende antagelser om den pågældende organisation.  
I case-institutionernes tilfælde har undersøgelsen vist, at sådanne antagelser omhandlende de tre 
institutioner trives i bedste velgående. således fremstår det tydeliget, at synlige atefakter, der knytter sig til 
skolernes fysiske rammer i form af bygninger, spiller en væsentlig rolle i forhold til, hvorledes skolerne 
opleves både af interne og eksterne aktører, og dermed hvordan de grundlæggende antagelser om 
institutionerne tager form. Derudover er det ligeledes evident, at de skueværdier, case-institutionerne via 
deres offentliggjorte værdigrundlag signalerer, spiller en rolle i det samlede billede af skolerne. I denne 
forbindelse virker det dog som om at disse skueværdier i højere grad end artefakter primært er med til at 
bekræfte og ikke konstituere antagelserne omkring case-institutionerne.    
Som eksempel på, hvordan de grundlæggende antagelser bliver ind tænkt i ledelsespraksis, kan fremhæves 
rektor på nord-gymnasiets italesættelse af, hvordan en del at skolens selvforståelse har haft stor indflydelse 
på, hvorledes man har implementeret den dobbelte gymnasie-reform: 
 

"Der hersker egentlig en god konstruktiv Nord-gymnasie-kultur… Der er en selvforståelse af, at 
fagligheden her er et særkende, hvor meget der er i det, ved jeg egentlig ikke. Men der er den 
selvforståelse. På den måde har det måske gjort lidt mere ondt med gymnasiereformen… Der har 
måske været et ønske om at vi skulle køre en minimalistisk model. Det har der været et 
medarbejder-ønske om. Det har vi [ledelsen] i nogen grad imødekommet for ligesom at få hul på 
bylden. Derigennem har vi faktisk fundet nogle gode løsninger".  

(rektor Nord-gymnasiet) 
 
En tekst om personalekulturen på nord-gymnasiet har således fået en fremtrædende plads på skolens 
hjemmeside: 

"På  [XXX] Gymnasium har der altid været tradition for et stærkt sammenhold blandt personalet. 
Pionerånden fra skolens fødsel i 1978 affødte en åben og venskabelig kultur, som stadig lever i 
bedste velgående. Lærerværelset tæller efterhånden hen ved 95 kolleger, men nærheden i 
fællesskabet er bevaret, selvom vi har haft vokseværk de senere år". 

(Uddrag af tekst om personalekultur på Nord-Gymnasiets hjemmeside) 
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Det er indlysende, at ovenstående er en stærk indikation på en herskende selvopfattelse blandt 
medarbejdere på Nord-gymnasiet. Rektor sår dog tvivl, om denne grundlæggende selvopfattelse nu også 
reelt er virkelig og retter igen fokus på problemerne, skolen står overfor med overførte elever: 
 

"Det kan godt være, at den der opfattelse af, at Nord-gymnasiet er det her fagligt stærkt 
gymnasium, hænger samme med det befolkningsgrundlag ,der var her for 30 år siden, da skolen 
blev bygget her, og det var sådan et velhaverkvarter i byen. Det kan godt tænkes, at den 
sammenhæng er der. Men efterhånden som vi har fået andre elevtyper ind, så holder den ikke 
mere…. Men det er alligevel også sådan fortalte en elev mig, at når hun møder nogle elever fra de 
andre to gymnasier i byen, så fortalte hun altid at hun gik her på skolen, men tilføjede hurtigt at 
det var ikke her hun havde søgt først. Så en eller anden undskyldning for at gå her". 

 (rektor nord-gymnasiet) 
  
Ifølge rektor på Syd-gymnasiet spiller grundlæggende kulturelle antagelser en langt større rolle, end man 
lige umiddelbart går og tænker over: 
 

"Allerede der hvor vi i ledelsen bliver enige med bestyrelsen om, at vi ikke skal være et 
elitegymnasium, lægger det en usynlig retning for alt, hvad vi gør".  

(rektor syd-gymnasiet) 
 
Ifølge rektoren hersker der på syd-gymnasiet en klar grundlæggende antagelse blandt medarbejderne om, 
at eleverne på skolen ikke nødvendigvis kommer fra hjem med klaver eller forældre med Phd'er . Det er 
elever, der via flid og lektier, kan arbejde sig til en senere position i samfundet. Det betyder blandt andet at 
skolen, i forhold til udbuddet af studieretninger, har satset på de mere traditionelle løsninger uden fancy 
navne og tiltag.   
En medarbejder på syd-gymnasiet opsummerer i nedenstående citat sammenhængen mellem ledelsens 
overordnede (forandrings)strategi og de kulturelle grundantagelser om skolen: 

 
"Der har jo været den her diskussion om, hvilken gruppe ledelsen primært vil nurse. Eleverne eller 
lærerne? Og der vælger man helt klart eleverne. Det har klart været medvirkende til, at vi har haft 
den største vækst. Det har medført en selvforståelse om, at vi er byens bedste gymnasium. 
Generelt fortæller jeg med stolthed om min ansættelse her på skolen. Der er mange ting der 
fungerer her sammenlignet med andre steder. Vi har tjekkede og dygtige kollegaer og søde 
elever". 

(medarbejder på Syd-gymnasiet) 
 

På By-gymnasiet hersker der, som tidligere nævnt, en opfattelse af at være byens førende 
uddannelsesinstitution. Denne selvopfattelse hænger udefra set især sammen med skolens grundvilkår 
som den klart bedst placerede institution. Men selvfølgelig spiller andre faktorer også en rolle: 
 

 "Eleverne kommer her primært pga. det sociale miljø og den tolerance, de møder - at de ikke 
bliver mobbet og sådan nogen ting. Det er i virkeligheden det, der er profilen, hvis du spørger 
nogen om ,hvordan de vil omtale os… Profilen er den kultur, eleverne skaber. Når det er sagt, 
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spiller andre ting også en rolle. Bygningerne her ligger i et smukt miljø. En masse mindre enheder 
med mange kroge og udgange. Ingen lange lige Panoptiske gange, som blandt andet præger 
noget af nybyggeriet på de to andre gymnasier i byen. Vores nye smukke sciencebygning bliver 
også et pejlemærke i byen, det er jeg sikker på. Men alt i alt bygninger, der signalerer "mig kan I 
ikke overvåge, bestemme over eller lukke inde". Selvstændighed og rummelighed signalerer de. 
Også ånd. Det passer godt sammen med vores profil og vores elever. Så her spiller de ydre ramme 
indirekte en rolle". 

(rektor By-gymnasiet) 
 

Ovenstående viser tydeligt, hvorledes selvforståelsen om By-gymnasiet hænger uløseligt sammen med 
institutionens fysiske rammer, hvilket en medarbejder også pointerer:  
 

"Stedet betyder noget. Bygninger skaber mennesker". 
(medarbejder på By-gymnasiet) 

 
Et eksempel, på hvordan ledelsen på by-gymnasiet ledelsesstrategisk "dyrker" ovenfor nævnte antagelser, 
kommer blandt andet til udtryk i forbindelse med ledelsens tiltag om udviklingsprojektet "Grøn skole": 
 

"Man kan jo sige, at når vi vil arbejde med sådan noget som "Grøn skole", så er det fordi vi har 
sådan nogle elever, som er meget DGS-orienterede. Den der med, at vi skulle være sådan den 
venstreorienterede skole, den holder nok langt hen ad vejen… Så "Grøn skole" - Fint ikke!? Det 

laver vi så fællesarrangementer om". 
(rektor By-gymnasiet) 

 
Kulturelle antagelser spiller således en afgørende rolle på alle tre case-institutioner i forbindelse med den 
daglige praksis både på medarbejder- og ledelsesniveau. Undersøgelsen af case-institutionerne har vist, at 
alle rektorerne er bevidste om og agerer i forhold til de kulturelle antagelser, deres skoler er præget af. 
Således også i forbindelse med organisationsændrende tiltag. Undersøgelsen har endvidere vist, at man 
nogle steder udfordrer disse antagelser, andre steder "dyrker" man eksisterende, og endelig at man også 
kan ændre disse antagelser med langsigtede strategisk forankrede ændringsstrategier.  
 
Med disse forskelle in mente er det interessant at undersøge, i hvilket omfang ovennævnte forskelle spiller 
en rolle i forhold til interaktionen mellem de tre case-institutioner. 

4.6. Samabejde eller konkurrence? 
Som tidligere nævnt i denne afhandling, synes det tydeligt, at man fra politisk hold med selvejereformen 
indirekte har dikteret en markedsliggørelse af denne del af uddannelsessektoren. Denne afhandlings 
primære mål har i denne forbindelse været at undersøge, i hvilket omfang dette har påvirket samarbejdet 
mellem institutioner. Samarbejder man eller konkurrerer man? Hidtil har nærværende analyse påvist 
tendenser der taler for et både og. I det følgende vil dette blive forsøgt uddybet.  
   

"Vi ligger i et område hvor der er en god konkurrence mellem tre gymnasier der ligger i en radius 
af tre km".  

(rektor Syd-gymnasiet) 
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At rektor på Syd-gymnasiet giver indtryk af, at konkurrencen mellem de tre case-institutioner eksisterer, og 
at den er positiv, undrer næppe. Syd-gymnasiet fremstår, som det tidligere er anskueliggjort,  som et klart 
virksomhedsstyret gymnasium med en strategisk leder, jf. Raae's 4 -feltsmodel. Rektor uddyber, hvorledes 
han ser på konkurrencen mellem de tre institutioner: 
 

"Et af de små taktiske fif, jeg benytter mig af, og som jeg bilder mig ind, at vi har haft glæde af, er 
at vi meget tidligt har meldt ud, at det her er gymnasiet for alle. Det virker, fordi der i byen har 
været en forståelse af, at Nord-gymnasiet var for snobberne, og By-gymnasiet var for de 
venstreorienterede. Vi er for alle…Jeg bilder mig ind, at grundlaget for vores succes ligger i vores 
erkendelse af, at den store brede befolkningsgruppe  er vores kundegrundlag,  og derved gør vi 
vores skole kendt som skolen for alle". 

(rektor ved Syd-gymnasiet) 
 

Det faktum at Syd-gymnasiet meget aktivt agerer i forhold til den konkurrencelignende situation, der er 
opstået i forhold til elevrekruttering som følge af den dobbelte gymnasiereform kombineret med det frie 
skolevalg, understøttes af følgende udsagn fra en medarbejder på syd-gymnasiet: 
 

"Skoleprofil? Plads til alle, eleverne i centrum, profilering udadtil. Når en leder siger til mig, at 
årets vigtigste dag er åbent hus, så ligger der en prioritering i det -altså ikke den dag eleverne 
bliver studenter. Det er den dag, hvor man skal rekruttere nye elever". 

(medarbejder på Syd-gymnasiet) 
 
Det synes således klart, at Syd-gymnasiet agerer på de markedsvilkår, den dobbelte gymnasiereform har 
medført. En ageren der er blevet bemærket på de andre institutioner: 
 

"Andre skoler har været bedre til at profilere sig end os. Så der er sket et skift, i forhold til, hvilken 
skole eleverne vil have". 

(medarbejder på By-gymnasiet) 
 
Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de to andre case-institutioner følger trop. Rektor på By-gymnasiet 
giver i hvert fald udtryk for, at han ikke umiddelbart overvejer at ændre på by-gymnasiets ageren i forhold 
til "konkurrencen om eleverne": 
 

"Det er jo ikke en konkurrence på liv og død. I virkeligheden kan man sige, at hvis man går ud og 
gør alt for meget ud af at få flere elever, så får man et større problem med at slippe af med dem 
efterfølgende. Altså sådan ser jeg det lidt. Der er jo ikke noget brødlid. Personligt har jeg i hvert 
fald ikke lyst til at bruge flere midler på markedsføring og sådan noget". 

(rektor By-gymnasiet) 
 

Man kan hævde, at By-gymnasiet har sit på det tørre og derfor ikke vil nedlade sig til simpel konkurrence. 
Samme holdning kan Nord-gymnasiet ikke tillade sig, idet vigende elevsøgning er skolens primære 
udfordring:  
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"Gymnasiet her har altid fået overført elever. Før i tiden fra By-gymnasiet. De senere år fra Syd-
gymnasiet. Det er et vilkår, vi selvfølgelig er underlagt men også gerne vil ændre på. Ikke for at 
udkonkurrere hinanden. Vi har for mig at se et fantastisk godt samarbejde. Fx i forbindelse med 
fordelingen af elever men også i forbindelse med et administrativt fællesskab, vi har lavet i 
samarbejde. Selvom vi jo et eller andet sted er konkurrenter, så har vi et godt og tillidsfuldt 
samarbejde". 

(rektor Nord-gymnasiet) 
 
Der fremstår således tre forskellige holdninger til, hvorledes man forholder sig til konkurrence i forbindelse 
med elevrekruttering. Indirekte gives der dog på alle tre case-institutioner udtryk for, at man investerer i 
skolernes fysiske rammer for at tiltrække elever:  
  

"Vi smider f.eks. 20 millioner efter denne her sciencebygning udenfor og får også renoveret på 
vores fællesområder. Det er noget af det.  Og så har vi lige fået en ny klatrevæg nede i 
idrætshallen, så vi prøver hele tiden at tage nogle initiativer".   

(rektor By-gymnasiet) 
 

Vi tænker da på, hvordan vi gør skolen attraktiv. Noget af det vi gør nu er at arbejde med 
farvesætningen på skolen. Skolen opfattes nok lidt mørk. Vi vil meget gerne have en lys og venlig 
skole. Så det tager vi fat på. Blandt andet ved at sætte nogle vinduespartier op forskellige steder. 

(rektor Nord-gymnasiet) 
 
 

"Jeg har et indtryk af, at vi i en periode har fået elever fra de andre gymnasier i byen på et 
tidspunk,t hvor vores søgning ikke var så stor, og at ledelsen derfor har følt, at man har skulle 
"betale tilbage" til et vist punkt, men at det punkt har man formentligt nået for et par år siden. 
Lige nu er man i en situation, hvor der er stor søgning, og det handler om ens egen institution og 
man har også bygget ud. Det gør, at der selvfølgelig er et økonomisk incitament for at mele sin 
egen kage". 

(medarbejder på Syd-gymnasiet) 
 

Det synes således klart, at der hersker en vis konkurrencesituation mellem de tre case-institutioner, især 
hvad angår elev-rekruttering. Der er dog tilsyneladende nogle uskrevne regler, som rektor for nord-
gymnasiet berører i nedenstående citat: 

 
"Vi vil da gerne profilere os selv. Men indenfor rimelighedens grænser. Jeg kontakter de to andre, 
hvis vi har et tiltag, jeg vurderer kunne gribe ind i balancen". 

(rektor ved Nord-gymnasiet) 
 
At der kan tales om en "balance" skyldes sandsynligvis det tætte samarbejde, de tre institutioner hidtil har 
haft i det tidligere amtsregi. Et samarbejde, der i en revideret form er blevet videreført i et administrativt 
fællesskab.  
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Rektor for By-gymnasiet giver nedenfor et bud på, hvad "balancen" handler om. Desuden rettes fokus på 
det administrative fællesskab, som i dag rummer store dele af det samarbejde, de tre case-institutioner 
tidligere oplevede i amtet.   

 
"Vi snakker sammen om sådan nogle praktiske ting såsom sidste skoledag, hvor alle elever går ned 
og fester i folkeparken. Vi snakker sammen, hvis vi føler et behov for at lave indgreb i studie- 
ordensreglerne, og hvis vi gerne vil regulere det på tværs af skolerne. Det kunne f.eks. være i 
forhold til alkoholpolitik…Men derudover har vi jo også vores servicefællesskab, eller 
gymnasiefællesskab, hvor der nu efterhånden er 12 skoler tilknyttet. Der har vi jo en masse emner 
vi godt kan tage op og diskutere i fællesskab. 

(rektor By-gymnasiet) 
 

Det administrative servicefællesskab, er vel i virkeligheden det bedste eksempel på, hvorledes case-
institutionerne, der på nogle felter, befinder sig i en reel indbyrdes konkurrencesituation, rent faktisk har et 
formaliseret samarbejde til fælles nytte. Servicefællesskabet blev etableret i starten af 2007 i forbindelse 
med gymnasiernes overgang til at være selvejende institutioner. Der oprettedes et administrativt 
fællesskab til løsning af støttefunktioner inden for løn- og personaleområdet, jura og IT. 
Servicefællesskabet er senere udvidet til også at omfatte bogholderifunktioner og rådgivning på 
bygningsområdet. 

Det er således klart, at den dobbelte gymnasiereform og selvejet tydeligvis har medført en vis konkurrence 
mellem de tre case-institutioner. De tre institutioner samarbejder dog også i fællesskabets interesse på 
flere områder.. 

5. konklusion 
I afhandlingens undersøgelse af I hvilket omfang er gymnasieskolernes indbyrdes interaktion efter 
strukturreformen a 2007 præget af samarbejde og/eller konkurrence?  har det først og fremmest, ikke 
overraskende, vist sig, at ledelserne på de undersøgte case-institutioner i høj grad er præget af teoretiske 
strategiske ledelsesværktøjer i deres daglige virke som topledere. Undersøgelsen af de tre case-
institutioner indikerer endvidere, at der som følge af strukturreformen er opstået en indbyrdes 
konkurrencesituation mellem institutionerne. Dette kommer især til udtryk i forhold til elevrekruttering og 
kapacitetsudvidelser af skolernes fysiske rammer. Undersøgelsen har imidlertid også vist, at case-
institutionerne på trods af den nye konkurrencesituation stadig holder fast i og videreudvikler det fælles 
samarbejde. I form af et formaliseret servicefællesskab. Det korte svar på afhandlingens 
problemformulering er således: både/og. 

At stx-sektoren oplever disse nye grundvilkår, hænger sammen med, at den tidligere VK-regering tydeligvis 
har haft et mind-set i retning af at etablere selvejende virksomheder. Hvor finansieringensstrukturen af 
disse i sidste ende har bygget på et ønske om, at man tog ledelsesredskaber fra New public management 
ind i sektoren, og i det hele taget lærer af den private sektor. Det er delvist lykkedes.   
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Nu oplever vi så et politisk skift, med en ny centrum-venstre regering, og samtidigt en anden økonomisk 
virkelighed qua finanskrisen end tidligere. Om det så vil betyde at sektoren igen i højere grad vil blive 
centralt styret er spørgsmålet. Tvivlsomt, vil mange sikkert mene.    

6. Perspektivering 
Denne afhandling har ikke fokuseret så meget på indholdssiden af den dobbelte gymnasiereform.  
Populært sagt kan man sige, at stx-sektoren siden indholdsreformen i 2005 har asfalteret, mens man kørte. 
Det vil sige, at man på mange skoler har gennemført AT, AP, NV og studieretningsforløb uden et 
gennemgribende overblik over, hvad disse begreber intenderet burde og skulle indeholde. Det må siges at 
være organisationsforandring, der vil noget.  
Resultatet er, at sektoren i dag umiddelbart har implementeret AT-gymnasiet (almen-studieforberedelse). 
På stort set alle landets gymnasier har man i dag en klar forståelse af, hvad AT er. Det havde man ikke for få 
år siden. Tilbage står så at udfylde og give studieretningsbegrebet mening og tyngde.  
Således er stx-sektorens store udfordring de nærmeste år at implementere SR-gymnasiet fuldt ud.  
Det er en stor udfordring. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at sektoren udspringer af en 
undervisningsverden, hvor folkeskolerne er organiseret i fag, gymnasierne har de sidste 200 år været 
organiseret i fag, og universiteterne er organiseret i fag. Med indholdsreformen lægger man sig midt 
imellem. Nu skal gymnasierne organisere sig tværfagligt og i studieretninger. Det giver nogle store 
udfordringer, idet gymnasierne altså fundamentalt er omgivet af en fagtankegang. Hvordan udvikler man 
en studieretningstankegang i sådan en verden? Det er udfordringen, og det er ikke noget, man gør fra den 
ene dag til den anden. 
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8. Bilag 
Bilag A: 

Interviewguide til interviews med rektorer og medarbejdere ved By-gymnasiet, Nord-gymnasiet og Syd-
gymnasiet (foretaget forår 2012):   

1. Vil du starte med at præsentere dig selv og beskrive institutionen vi befinder os på? 

 

2. Hvordan oplever du trivslen på skolen både til trivsel i forhold til elever/brugere og ansatte? 

 

3. Hvilke overordnede ledelsesmæssige konsekvenser har den dobbelte gymnasiereform (2005 & 2007) så medført her på 
stedet?  

 

4. Hvilke ledelsesstrategiske overvejelser har du og den øvrige ledelse gjort sig i forhold til jeres skoleprofil?  

 

5. I hvilket omfang spiller grundlæggende antagelser om kultur, profil, organisation ind i forbindelse med 
implementeringen af reformerne? 

 

6. Den elevkultur der evt. konstituerer en stor del af den kulturelle selvforståelse på skolen her, har den fx indflydelse på 
udbuddet af studieretninger? 

 

7. Justerer I så jeres strategi hvis I oplever mønstre i søgningen til enkelte studieretninger? 

 

8. Hvilke ledelsesstrategiske overvejelser gør man sig så for fx at tiltrække flere drenge? 

 

9. Hvordan sikre I så at studieretningsbegrebet får vægt/betydning og indhold? 

 

10. I hvilket omfang samarbejder I med nabo-institutioner?   
 
 

11. Opfatter du interaktionen mellem byens tre gymnasier som primært præget af samarbejde eller konkurrence? 

 

12. Er der forhold der derudover har betydning for jeres praksis og holdning til reformerne? 
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