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Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti

indgik den 11. oktober 2002 aftale om en ny universitetslov. Med overskriften

»Tid til forandring for Danmarks universiteter – en styrket ledelse, øget frihed,

stabil økonomi« er det blandt andet et erklæret mål med aftalen at ændre uni-

versitetsledelsen til en ledelse, der er i stand til at forandre. En sådan foran-

dringsledelse kaldes en styrket ledelse. Men betyder ændringerne i sam-

mensætning og betingelserne for universitetsledelse, at der vil blive tale om en

ledelse, der vil handle på andre måder end de har gjort hidtil? Næppe!

Kigger man på de nye betingelser for ledelsen, så er mit skeptiske svar måske

overraskende, da de nye betingelser unægtelig er anderledes end de gamle: I for-

slaget til den nye universitetsreform er der lagt op til, at ledelsen bliver styrket

ved at give universiteterne en bestyrelse med et flertal af eksterne, uafhængige

universitetssagkyndige og ved at gå fra demokratisk valgte til ansatte ledere. Rek-

torer, dekaner, institutledere og studieledere skal fremover ansættes og ikke væl-

ges: Ingen fra den fremtidige universitetsledelse står altså umiddelbart re-

gelmæssigt til regnskab for ‘folket’, det vil sige de ansatte på universitetet, der

ellers har tradition for at vælge repræsentanter til de ledende poster og organer

ved universitetet. Med den nye reform er det slut med det. Men faktisk har det

aldrig været sådan på Danmarks Pædagogiske Universitet, og efter i to år at have

arbejdet som sekretariatschef i rektoratet ved DPU under stort set samme betin-

gelser for ledelse, der kommer til at gælde de øvrige universiteter, er det min er-

faring, at radikalt nye handlemåder for universitetsledelse ikke er særligt farbare.

Uanset de nye betingelser for at gøre det modsatte, så er det mit bud, at også

universitetsledelse under de nye forhold står sig bedst ved en gammelkendt uni-

versitetsledelsesstrategi; nemlig usynlig ledelse gennem medtaleri. Hvad vil det

sige?

Kravene til en ledelse om at være usynlig kan illustreres ved at tegne et billede

af, hvilke overvejelser de fremtidige universitetsrektorer må gøre sig. Fremover

bliver en rektor ansat af en bestyrelse, og rektorerne skal som daglige ledere

handle inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat. Afhængig af rammerne og

hvordan de løbende formuleres, kan en rektor føle sig bastet og bundet eller fri,

når han udfylder sin rolle som daglig leder af universitetet. Sagt anderledes; når

først han er ansat og har fået en frihed i dagligdagen, så kan en rektor i princip-

pet bruge den og få meget og mere ud af den, end de frisættende kræfter kunne

forestille sig. Pointen i en universitetssammenhæng er, at en rektor ikke må skilte

med sin selvstændige brug af den tildelte frihed – kort sagt med sin magt - til at

bestemme, da det vil være at gå stik imod rationalet for at være en moderne le-

der. Rationalet gør det for eksempel uhørt for en leder at bruge formuleringer

som »universitetets idé er min idé« eller »Danmarks Pædagogiske Universitet er

mit universitet«. Derimod er det for en moderne leder velset at bruge formule-

ringer som »Hvis I spørger mig« eller »Kunne I ikke også tænke jer at give jeres

besyv med«. De to sidste formuleringer er nogle helt andre end de to første, da

lederen her inviterer sig selv og andre til at blive en del af fællesskabet. Ved at gå

i et med fællesskabet sørger ledelsen for, at den bliver en ikke iøjnefaldende le-

delse. Et udtryk, rektor Lars-Henrik Schmidt ynder at gøre brug af inspireret af

læsningen af den amerikanske socialøkonom Thorstein B. Veblens bog ’The

Theory of the Leisure Class’ fra 1899, hvor Veblen analyserer de befolknings-

grupper, der har mere end nok til livets ophold, og som er engageret i et unyt-

tigt, men stærkt iøjnefaldende forbrug, der skal til for at imponere andre. 

I dag er det ikke imponerende, hvis en moderne virksomhedsleder siger: »Jeg

bestemmer, basta!«. Ligesom en lærer ikke med selvfølelse må sige: »Jeg har lært

eleverne at læse, skrive og regne«. I en verden hvor medarbejdere skal tænke sig

selv som medledere, og hvor hver enkelt elev skal tro, at han har lært alt af sig

selv, må en leder og lærer være meget påpasselig med at formulere sig på må-

der, der først og fremmest giver andre en ærefuld rolle for de hjembragte succe-

ser. 

Filosoffen Michel Foucault holdt den 2. december 1970 en tiltrædelsesfore-

læsning ved Collège de France. På dansk er forelæsningen oversat til ’Talens for-

fatning’. Med Foucault in mente kan man sige, at enhver tale er ramt af udeluk-

kelsessystemer, der for eksempel bestemmer, at det er forbudt at sige ’mit

universitet’, eller bestemmer en sådan formulering som galimatias og forbigår

den med tavshed. Den foucauldianske pointe er, at talen er udtryk for en vilje til

sandhed, der beror på udelukkelse og samtidig pålægger enhver form for tale ri-

tualiserede former. Moderne ledelse er ramt af en tendens, der udelukker, at le-

dere i deres talemåder står ved, at de udøver magt. Sagt kort er rationalet for mo-

derne ledelse, at den handler som usynlig ledelse, der får det til at se ud, som

om alle andre end ledelsen selv har bestemt - eller i hvert fald at ledelsen ikke

alene har bestemt. En succesfuld ledelse opnår usynligheden ved rituelt at be-

nytte sig af medtaleri.

Moderne ledere ved, at der er brug for at sige, at ’det må vi have en debat om’

eller ’det må vi nedsætte et udvalg til’. Ikke mindst fordi det i sig selv er blevet af

høj værdi, at medarbejdere får lov til at tale med, til at give deres mening til

kende. 

Debatten kan føre lederen frem til en afgørelse, han ikke kendte på forhånd,

Usynlig universitetsledelse

Den nye universitetsreforms bagmænd har skiltet med, at reformen betyder en styrket ledelse. Men måske opnår også en

moderne universitetsledelse størst styrke ved at skilte så lidt som muligt med, at den bestemmer meget. 
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men debattens værdi er lige så ofte, at den fungerer som legitimationsfacade for

afgørelser, der er truffet. I så tilfælde vil ledere referere til debatten, hvis den støt-

ter deres synspunkt – og hvis den ikke gør, vil de glemme den. Min mistanke er

for eksempel, at debatten om universitetsreformen med et utal af konferencer og

høringer var en legitimationsdebat for at indføre en allerede kendt, men i debat-

ten uhørt DPU-ledelsesmodel for alle universiteter. Egentlig er det den kommu-

nistiske beslutningsteknologi i form af demokratisk centralisme, der fungerer. 

Blandt universitetsfolk er der i højere grad end i så mange andre virksomhe-

der udviklet en tradition for at insistere på, at ledelsen benytter sig af usynlige le-

delsesmetoder. Rektor Lars-Henrik Schmidt sammenligner i Fordømt til Ung-

dom´(tale ved DPU’s årsfest, der kan læses på www.dpu.dk/information) et

universitet med en lærd republik med stærke traditioner for demokrati, samar-

bejde og medinddragelse. I denne republik er de sagligt lærde den største myn-

dighed på et universitet og de vil derfor reagere, hvis der tages beslutninger hen

over hovedet på dem. Sådan vil det også være fremover. Det betyder for eksem-

pel, at når der i den nye universitetsreform står, at universitetets bestyrelse skal

sikre, at rektor har faglig og ledelsesmæssig legitimitet, så står den sig bedst ved

at have lyttet til den saglige lærdhed. Også selv om man ikke altid kan garantere,

at de sagligt lærdes politiske prioriteringer er rigtige. Dermed også sagt, at usyn-

lig ledelse på universiteter betyder en synliggørelse af medarbejderne, der i hel-

dige tilfældige kan resultere i en oplyst, usynlig ledelse – oplyst enevælde – der

henter sin legitimitet i oplystheden, der ikke er det samme som føjelighed.

Medtaleri på universiteter er altså på godt og ondt uomgængeligt, men skal

ikke altid have medløb. Medløberiet kan nemlig nemt føre til holdningsløshed,

det vil sige til en flagrende værdiledelse modsat ledelse efter ’sine-holdningers-

mand-princippet’, hvor ledelsen ikke bøjer sig for, men bøjer sig mod et moment

af medarbejderindflydelse, der så kan ændre lederens holdning. 

Med den nye universitetsreform vil en rektor for eksempel ikke være på valg,

men derfor kan en rektor godt blive fyret af en utilfreds bestyrelse. Mit håb er, at

de kommende universitetsbestyrelser kun bliver utilfredse, hvis rektoren ikke er

sin holdningers mand. Det betyder for det første, at rektorer skal forsøge at undgå

at agere som politikere og tro, at de hele tiden skal være eller se ud som om, de

er i overensstemmelse med bestyrelsens eller medarbejdernes synspunkter. Gør

de det, så reducerer de sig til et formidlingsbureau fra medarbejdere til bestyrelse

og vice versa. Det vil svare til, at en rektor overtager en udbredt tendens blandt

professionelle politikere til at opføre sig som informationsmedarbejdere, der

hele tiden render rundt og formidler fra folket til regering, i øvrig stik imod Grund-

lovens ord om, at de kun skulle være bundet til deres overbevisning, når de har

opnået valg. At være sine holdningers mand betyder for det andet, at fremtidens

rektor ikke finder den store glæde ved kun at være en snedig og subtil rad, det

vil sige en rad, der nok har holdninger, men ikke vil stå ved dem. 

På Danmarks Pædagogiske Universitet er der gennem de sidste par år fundet

en modus vivendi mellem de ledende organer - bestyrelse, daglig ledelse, aka-

demisk råd og repræsentantskab – der indgår i ledelsesmodellen for alle univer-

siteter. For mig har det været et lærestykke i, at rationalet for en moderne foran-

dringsledelse først og fremmest er at være usynlig. Og på den baggrund tror jeg,

at fremtidens universitetsledere på godt og ondt vil blive kritiseret for at være for

synligt ledende, ikke at de er ledende. Men jeg tror også, at det er bedre for et

universitet under forandring, at det har en ledelse, der har så tilpas meget selv-

følelse, at den forsøger at gøre det til sit universitet. y

17Af sekretariatschef Claus Holm, rektoratet, Danmarks Pædagogiske Universitet


