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Abstract 
This paper provides an analysis of the Knord educational institution, with specific focus on the vocational 

education & training offered by Knord Lyngby Business College. Using external and internal analysis, the 

paper considers Knord’s current strategic position and presents a marketing plan to improve student 

uptake of the institution’s EUX vocational training programme.  

 

Denmark has for the past many years focused on academic education as a competitive advantage both 

domestically and internationally. This has resulted in a excess of academics and too few vocationally 

trained young people - a structural shift that the Danish government has attempted to deal with via 

legislation designed to make vocational training more attractive. In spite of this intervention, and not least 

real societal employment needs, vocational student numbers continue to fall.  

 

The entire educational system continues to be perceived hierarchically, with tradition academic educational 

programmes at the top and vocational training somewhere close to bottom. Although recognising this 

problem and introducing reforming legislation, the government has paradoxically reduced direct funding 

for vocational training.  

 

For the implicated institutions, reduced funding combined with the task of implementing complex reforms 

has made the task of convincing young people to choose vocational training over an academic education 

more challenging than ever. 

 

Focusing on four key areas -  a comprehensive analysis of Knord’s strengths and weaknesses; a 

consideration of the external factors impacting vocational training in Denmark generally and at Knord 

specifically; an analysis of Knord’s current sales and marketing, as well as a consideration of the parameters 

Knord can usefully exploit to develop a more effective marketing programme - the paper concludes with a 

presentation of a fully budgeted marketing campaign, including an ROI analysis and an implementation and 

testing plan. 

As the paper shows, any new campaign needs to both respect and build on the established existing Knord 

culture and consider the local and regional competition for student uptake from other institutions while 

working within a financial straightjacket and an established hierarchy of perception at a national level. 

 

Adopting Knord’s existing three-pronged profile - business-minded, professional competency and focus on 

the individual - the new campaign requires a complete website overhaul, not just from the perspective of 

direct user experience, but also when considered from a wider SoMe context (e.g. interaction and 

integration with Facebook, Instagram, etc.). Also required is the adoption of a role model/ambassador 

function, within a better understanding and use of CRM and the customer - i.e. student - journey across all 

these platforms. Better use and understanding of the value and distinction between paid, owned and 

earned media is also a prerequisite of success, as is the importance of increasing the marketing budget and 

adding an employee with specific responsibility for sales and marketing. 

 

Analysis suggests that successfully implementing all of the above elements would increase student uptake 

by up to 15% or by a total of 60 extra students - more than enough to pay for the campaign while raising 

the current and future profile of Knord 
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1 - Indledning   
Dette afgangsprojekt er en analyse af virksomheden Knord, med fokus på erhvervsuddannelserne 

på afdelingen Handelsskolen Knord i Lyngby. Projektet består af en intern og ekstern analyse af 

Knord som munder ud i strategiske overvejelser og forslag til en implementering af en 

markedsføringsplan af eux-uddannelsen.  

 

Eux er en ungdomsuddannelse på erhvervsskolerne, udsprunget af erhvervsuddannelsesreformen, 

som har eksisteret i 2-3 år1. Eux og Erhvervsuddannelsesreformen (herefter kaldet EUDreformen) 

blev sat i værk af undervisningsministeriet for at højne attraktiviteten af at tage en 

erhvervsuddannelse. Eux er en erhvervsuddannelse med niveauer afsluttet på gymnasialt niveau. 

Den forsøger at finde sit ståsted blandt de veletablerede ungdomsuddannelser som f.eks. Stx2, Hhx 

og Hf og de almindelige kendte erhvervsuddannelser.   

 

1.1. Præsentation af virksomhed/opdragsgiver 
Knord er en uddannelsesinstitution med ungdomsuddannelser, 10.klasser og kursusforløb. De har 

ca. 400 medarbejdere, og 3.200 elever fordelt primært på ungdomsuddannelserne, Eud-

uddannelser som består af henholdsvis eud-business og eux-business og derudover de gymnasiale 

uddannelser Hhx og Stx. Virksomheden er beliggende i det nordlige København og på 

Nordsjælland fordelt på 4 afdelinger i hhv. Frederikssund, Hillerød og Lyngby.  

I intern analyse kommer en uddybende præsentation af virksomheden.  

 

1.2. Problemidentifikation  
Danmark har igennem de sidste mange år profileret sig på uddannelse som nationalt og 

internationalt konkurrenceparameter. Vi har hverken råstoffer eller lave lønninger, så vores styrke 

er uddannelse, kvalitet, design og innovation. I kraft af den øgede fokus på uddannelse er der 

opstået en samfundsmæssig strukturel underminering af faglært arbejdskraft - således at vi i 

Danmark har for høj videns kompetence i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. En stadig 

stigende andel af en ungdomsårgang vælger gymnasial uddannelse, og dermed tilsvarende fald i 

søgningen til erhvervsuddannelserne. Derfor har regeringen gennemført en omfattende 

erhvervsuddannelsesreform som trådte i kraft i 2015 i et forsøg på at højne interessen for 

erhvervsuddannelserne.  

                                                           
1 Er på nogle erhvervsuddannelser startet i 2014 og på andre i 2015 - afhængig af linjer.  
2  Stx kendes af de fleste som Det Almene Gymnasium 
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Hele strukturen og opbygningen er blevet ændret, således at det nu er muligt for elever både at 

tage en erhvervsfaglig uddannelse på 4 år, og samtidig opnå fag på gymnasialt niveau.  Denne 

kombination af erhvervsuddannelse og gymnasiale fag kaldes eux og findes på 

erhvervsuddannelsernes 4 indgange3.  

 

Knord udbyder den handel- og kontormæssige indgang til erhvervsuddannelserne, kaldet eux-

business, og står over for en del udfordringer, og i u-prioriteret rækkefølge kommer her nogle 

problemfelter, vel vidende at flere kan dukke op i forbindelse med en analyse af virksomheden.  

 

 Knord har, lige som andre erhvervsskoler, oplevet faldet i antallet af søgninger. F.eks. 

startede i perioden 2001 – 2005 hvert år 17 nye eud- klasser4, hvor der i 2017 startede 13 

klasser, hvilket svarer til et fald på ca. 25%.5 

 

 For ca. 40% af eleverne på erhvervsuddannelsen er grundforløbet i den nye struktur ikke 

længere to år på skolen, som det var med den tidligere struktur, men hhv. ½ år, 1 år eller 

1½ år. Dette betyder, at der skal flere elever til at tælle ”fulde” årselever, færre 

taxameterpenge samtidig med mere administrativt arbejde. 

 

 Eux-uddannelsen har eksisteret i 3-4 år nu, men dette til trods, er der ikke sket en stigning i 

antallet af søgninger på erhvervsuddannelserne. Som man kan se af graf 1, var fordelingen 

mellem gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser i 2001 på ca. 30/60%, hvor den i 

2017 er på hhv. 18/74%. I bedste fald kan man tale om at fordelingen de seneste par år har 

været uændret6  

 

                                                           
3 De ind 4 hovedindgange bliver præsenteret senere 
4 Frem til 2015 kaldet HG (handelsskolens grundforløb) 
5 Knord, årsrapport, 2017 
6 Tal trukket fra Optagelse.dk gennem UVM.dk  
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Graf 1: Tilmelding til ungdomsuddannelserne fra elever i 9. og 10. klasse, der forlader grundskolen i perioden 2001-2017, UVM.dk 

 

 For at imødekomme det ændrede optagelsesmønster på ungdomsuddannelserne, 

oprettede Knord i 2013 Stx under navnet Lyngby Gymnasium. Stx har dog haft en svær 

start, hvor ikke så mange søgte det som førsteprioritet, og Stx har været afhængige af at få 

tildelt elever gennem Fordelingsudvalget.7  Lyngby Gymnasium er det mindste gymnasium i 

det nordlige København med 3-4 klasser pr. årgang.  

 

 Nok starter over 90% af en årgang i dag en ungdomsuddannelse, men der er et højt 

elevfrafald, og specielt erhvervsuddannelserne er præget af et højt frafald på op mod 30%, 

alt efter hvornår og hvordan frafaldet måles.8 Dog skal det nævnes, at frafaldet på 

handelsskolerne er betydeligt lavere end frafaldet på de tekniske skoler.  

 

 Ungdomsuddannelserne er præget af et hierarki i de unges bevidsthed, hvorfor der i deres 

bevidsthed er nogle af uddannelserne, som er bedre at tage end andre. De gymnasiale 

uddannelser ligger over erhvervsuddannelserne i dette hierarki. 

  

                                                           
7 Årsrapport 2007, p29. Fordelingsudvalget er elever som får tilbudt andet gymnasium gennem Optagelse.dk, hvis de ikke er kommet ind på deres 
prioriteter 
8 UVM.dk/2017, (Ferbing, 2017) 
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 Ungdomsuddannelserne befinder sig i et paradoks omkring regeringskrav om at højne 

kvaliteten af uddannelserne, samtidig med at der bliver skåret i tilskuddene fra staten. Et 

eksempel kan være krav om flere undervisningstimer, samtidig med at der er færre penge 

til f.eks. lærerlønninger.  

 

 Der kan være store udfordringer i implementeringen af reformer på 

uddannelsesinstitutionerne på baggrund af udformningen af uddannelserne, da det sker 

fra central side, dvs. undervisningsministeriet og dertil hørende departementer.  

 

 Markedsføringen af specielt den nye eux-uddannelse har sine store udfordringer eftersom 

uddannelsen i sig selv er forholdsvis kompleks at forklare, og derudover er opbygningen af 

de forskellige eux-retninger ikke ens, hvilket yderligere komplicere kommunikationen9  

 

1.3. Foreløbig problemformulering 

Med fokus på netop eux-uddannelsen, som skulle være bannerfører for en øget tilstrømning til 

erhvervsuddannelserne, vil jeg i denne opgave undersøge: 

 

Hvordan kan Handelsskolen Knord i Lyngby markedsføre eux-uddannelsen, således at skolen 

inden for de næste 3 optagelses-år har en stigning i ansøgere på 15%? 

 

Undersøgelsesspørgsmål:  

1. Hvor ligger Knords styrker og svagheder? 

2. Hvilke eksterne faktorer har indflydelse på udviklingen for ungdomsuddannelserne i 

Danmark generelt og for Handelsskolen Knord specifikt? 

3. Hvordan markedsfører Knord pt. eux-uddannelsen? 

4. Hvilke handlingsparametre kan Knord med fordel udnytte i en fremadrettet 

markedsføringsplan for eux? 

 

1.4. Afgrænsning 
Jeg vil i afhandlingen ikke gå i dybden med hele Knords produktportefølje, men vil primært have 

fokus på erhvervsuddannelsen, herunder eud og eux. Selv om der er tale om en 

                                                           
9 Rambøll, 2017 
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markedsføringsplan rettet mod eux, er eud og eux forholdsvis sammenhængende, både hvad 

angår økonomi og mht. optagelsesgrundlag, hvorfor jeg ser på begge. 

 

Jeg vil i min Pest analyse forsøge at afgrænse mig fra de reformer som er implementeret på andre 

ungdomsuddannelser, med mindre det ses som en direkte indflydelse på Knord og deres 

erhvervsuddannelser. Her tænker jeg f.eks. på den seneste gymnasiereform, som jeg ikke går i 

detaljer med.  

  

Der er som nævnt et stort frafald på ungdomsuddannelserne, men i opgaven her fokuseres ikke 

specifikt på dette område, omend det kan være nok så væsentligt set fra 

uddannelsesinstitutionernes side, ikke mindst i forhold til det økonomiske aspekt i forbindelse 

med en elevs frafald. Men opgaven har fokus på elevernes valg og motivation for valg, ikke 

elevernes gennemførselsprocent eller trivsel, efter uddannelsesstart.  

 

Jeg afgrænser mig fra at se på voksne elever på +25 år elever, da søgemønstret for disse er 

markant anderledes. 

 

1.5. Definition af markedet  
Markedet er en forholdsvis synlig størrelse, i og med at udbuddet af ungdomsuddannelser er 

begrænset og defineret af undervisningsministeriet, og det samme kan man sige om de potentielle 

kunder til ungdomsuddannelserne.  

 

I tabel 1 ses fordelingen af uddannelsesvalg i 2017 mellem de gymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelserne. I Danmark findes der 6 etablerede hovedområder inden for 

ungdomsuddannelser. De seks forskellige uddannelser er angivet med følgende forkortelser: stx: 

Det almene gymnasiums studentereksamen, hhx: højere handelseksamen, htx: højere teknisk 

eksamen, hf: højere forberedelseseksamen, eud: erhvervsuddannelse, eux: erhvervsuddannelse 

med gymnasial eksamen10. 

 

                                                           
10 EUD er paraply-begrebet erhvervsuddannelser, som så kan opdeles i to grene, nemlig eud og eux  
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I tabel 1 ses hovedopdeling med stx, hhx, htx og 

hf under de gymnasiale uddannelser, og eud og 

eux som ligger på tværs henover de 4 

hovedindgange på erhvervsuddannelserne.  

På samme måde som der findes forskellige 

linjer/retninger inden for hver af de gymnasiale 

uddannelser, men som ofte er inden for samme  

uddannelsesinstitution, er der på 

erhvervsuddannelserne etableret 4 

hovedindgange som ses nedenfor11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modsætning til linjerne i de gymnasiale uddannelser, er disse hovedindgange selvstændige 

institutioner.  Alle eud-indgangene har både en eux- og en eud-vej.  

Som det ses i den midterste boks findes der også f.eks. STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelser)12 og 

EGU (Erhvervsfaglig Grunduddannelse), som er skræddersyede forløb for unge, som af forskellige 

årsager ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Årsagerne er ofte 

sygdom og/eller diagnoser, som betyder, at de ikke i denne sammenhæng opfattes som en del af 

konsumentenheden/det potentielle marked. 13 Derfor afholder jeg mig fra yderligere beskrivelse 

af disse.  

 

                                                           
11 Det er de tidligere 12 indgange som nu er samlet til 4. Vi kender dem som f.eks. elektriker eller kok eller butik og kontor fra f.eks. tekniske skoler 
og handelsskoler. Der er med denne ændring forsøgt en forenkling.  
12 Se også i ovenstående tabel 
13 UVM/optagelse.dk, 2017 

Tabel 1: Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra 
optagelse.dk 

Note 2: det kan være produktionsskoler, AMU-kurser, 
udlandsophold eller årsag ukendt 
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1.6. Dataindsamling 
Afgangsprojektet består af både internt, eksternt, primært og sekundært materiale. 

Kombinationen af kvalitative interviews med nøglepersoner på Knord og reklamebureauet Gejst 

har, sammen med et solidt kvantitativ og kvalitativt forsknings- og udviklingsmateriale fra 

anerkendte institutioner, bidraget til et nuanceret billede af de udfordringer og muligheder Knord 

står overfor i forbindelse med markedsføringen af eux-business.  

 

1.6.1. Sekundære data 

Interne data: Skolen foretager hvert år ETU (elev-trivsels-undersøgelse) og hvert andet år MTU 

(medarbejder-trivsels-undersøgelse). Begge dele foretages af eksternt bureau og i samarbejde 

med andre handelsskoler, således at der benchmarkes med 5-10 andre institutioner. De seneste 

undersøgelser er blevet brugt i både den interne analyse, og i forbindelse med 

konkurrentanalysen. Derudover er brugt den seneste Knord årsrapport fra 2016, regnskab og 

indsamlede oplysninger fra HR-afdelingen. Endelig er der i opgaven brugt egen indsamlet data fra 

2016,14 blandt andet gennem kvantitative interviews med eux-studerende på Knord, som ses i 

bilag 1. Her er der tale om et datagrundlag på eux-klasser, hvilket betyder at validiteten og 

reliabiliteten ikke er optimal, da de blandt andet ikke bærer repræsentativiteten i datagrundlaget. 

Da dataene kan være med til at underbygge andre kilder, og måske samtidig er mere specifikke på 

nogle fokuspunkter, er de alligevel taget med i opgaven, med det forbehold som bør tages ved et 

forholdsvist lille kvantitativt datagrundlag. 

 

Eksterne data: Der er forsket en del i unge og deres uddannelsesvalg, og dataindsamlingen - både 

kvantitativt og kvalitativt til denne opgave - er med afsæt i veletablerede forskningsinstitutioner 

og kan betegnes som levende op til kravet om reliabilitet og validitet. I forbindelse med 

beskrivelse af kunderne, har jeg først og fremmest brugt rapporter og statistik på baggrund af 

undersøgelser og forskning fra følgende institutioner:  CEFU, som er Center for Ungdomsforskning, 

som er et institut under Dansk Pædagogisk Universitet, har gennem mange år forsket i unges 

adfærd og motivation for valg af uddannelse, bruges som valid kilde, og derudover EVA, Danmarks 

Evalueringsinstitut, høster den samme anerkendelse for reliabilitet og validitet. Det samme gælder 

Undervisningsministeriets egen forskningsenhed, Institut for IT og læring samt tænketanken DEA15 

                                                           
14 Teinholt, 2016 
15 Tænketanken DEA blev lanceret den 5. maj 2010. Bag DEA står foreningen DSEB (tidl. FUHU), arbejder for at styrke adgangen til bedre uddannelse 

og forskning for danske virksomheder. 
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F.eks. foreligger en helt ny kvantitativ rapport fra DEA fra april 2018 omkring 9. klasse elevers valg 

af ungdomsuddannelse, som beror på godt 2.100 folkeskoleelever. Endelig har 

undervisningsministeriet egen databank (sammenkoblet med Danmarks Statistik). En del af disse 

rapporter er brugt i en tidligere seminar-rapport forfattet af undertegnede.16 

 

1.6.2. Primære data 

Til den interne del af Swot-analysen er interviewet Knords ressourcedirektør Filip Lange og 

uddannelsesdirektør Rikke Skov Nielsen. Derudover er der foretaget et fokusgruppeinterview med 

fem undervisere på eud i Lyngby. Specifikt i forbindelse med skolens markedsføringsaktiviteter er 

der foretaget interview med Knords kommunikationschef Majbrit Ørtz. Endelig har jeg deltaget i 

en heldags workshop forestået af reklamebureauet Gejst vedrørende evaluering og udvikling af 

næste fase af EUX-business kampagnen, samt et interview med projektleder for 

kampagneudviklingen Ciara Coogan fra Gejst.  

  

For at få et nuanceret billede på debatten i uddannelsessystemet, er endvidere brugt artikler og 

debatindlæg fra online tidsskrifter med indslag fra brancheorganisationer. Det drejer sig f.eks. om 

indslag fra fagforeninger og tænketanke.  

 

Som udgangspunkt var det også tiltænkt at foretage en både kvantitativ og kvalitativ analyse af 

udvalgte folkeskoleelever blandt skolens kundegrundlag, men folkeskoler har en (meget forståelig) 

politik omkring interview fra interessenter, specielt hvis det har et kommercielt fokus, hvorfor jeg 

ikke kunne komme som repræsentant fra en specifik ungdomsuddannelse. Endvidere kræver det 

forældres accept for at foretage kvalitative interviews med elever under 18. Da der allerede 

foreligger en omfangsrig materialebank af sågar meget nye undersøgelser fra anerkendte og 

neutrale forskningsenheder, har jeg accepteret denne præmis, ikke mindst fordi validiteten og 

reliabiliteten er intakt.     

 

1.7. Teori, metode og opgavestruktur 
Med en videnskabsteoretisk platform i den hermeneutiske cirkel, har jeg ud fra en forforståelse af 

Knord opstillet nogle udfordringer og teser som beskrevet.  

                                                           
16 Teinholt, 2018 
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Visualiseret gennem omverdens-modellen til venstre 

starter jeg indefra med virksomheden selv. Faktorer 

forsøges afdækket gennem først en intern og siden 

en ekstern analyse af Knord. I den interne analyse 

bruger jeg diverse værktøjsteorier for at 

systematisere information og data. Efter en generel 

virksomhedsbeskrivelse og en performanceanalyse, bruger jeg Business Model Canvas og 

værdikædeanalyse som afsæt for at belyse Knords DNA. Dette munder ud i Knords styrker og 

svagheder med opsamling og delkonklusion i en SW-analyse.  

 

I den afhængige omverden, på mesoniveau -  hvor leverandører og mellemhandlere ikke spiller 

den store rolle da det er en servicevirksomhed, har jeg mest fokus på konkurrenterne og 

kunderne, benytter jeg mig af Porters 5 Forces for at illustrere de afhængige aktører. Jeg vil 

benytte mig af PEST modellen til at definere faktorer, som har betydning fra den Uafhængige 

omverden.  Dette afrundes med en OT-analyse og delkonklusion.  

 

2 – Intern analyse  
2.1. Virksomhedskarakteristik  
Knord er en selvejende institution, som betyder at de organisatorisk er placeret uden for det 

ministerielle hierarki, og at en bestyrelse er ansvarlig for den overordnede virksomheds- og 

opgavevaretagelse.17 Skolen blev stiftet i 1908 og hed i mange år Lyngby og Omegns Handelsskole, 

men skiftede senere navn til Lyngby Uddannelsescenter idet den udbød både 

ungdomsuddannelser og kortere videregående uddannelser under navnet Lyngby 

Erhvervsakademi18. Siden fusionerede den med handelsskolerne i Hillerød og Frederikssund, solgte 

erhvervsakademiet fra og ændrede navn til Handelsskolen København Nord. I 2014 udbyd 

virksomheden stx-uddannelsen (det almene gymnasium), hvorfor skolens hovednavn ændredes til 

Knord.  De forskellige afdelinger har deres eget navn under hovednavnet Knord, f.eks. hedder 

erhvervsuddannelserne i Lyngby, Lyngby handelsskole Knord.  

 

                                                           
17 Finansministeriet, 2009 
18 Ingerslev, 1999 

Model 1: Dahl, 2014 
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Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen, at ’udbyde erhvervsrettet grund- 

og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning’19. Institutionens udbudsprofil omfatter 

erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og tilgrænsende uddannelser, primært inden 

for det merkantile område samt de gymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og almen 

studentereksamen. Institutionen kan, i tilknytning til de uddannelse den er godkendt til at udbyde, 

gennemføre indtægtsdækket virksomhed.20 Knord havde 3.125 årselever i 2016 og befinder sig 

dermed blandt en af de fem største handelsskoler i landet.  

Institutionens formål er endvidere varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for 

andre uddannelsesinstitutioner, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.21 

Knord varetager under navnet ADMIKO økonomifunktionen for TEC22 og er desuden medstifter af 

et IT-samarbejde med EFIF beliggende i Århus23 

 

Knords mission, vision og værdier ses i bilag 2, men er ikke blandt medarbejdere og elever en 

integreret del af hverdagslivet. 

Begreberne Fornyelse, Respekt og Ihærdighed blev skabt i forbindelse med fusionen mellem 

Hillerød, Frederikssund og Lyngby Handelsskoler for at skabe en fælles identitet. For at alle kunne 

tage ejerskab på begreberne var repræsentanter for samtlige medarbejdergrupper i samarbejde 

med et kommunikationsbureau igennem en længere proces. Ligeledes forsøgte man sig med 

fælles fester, fælles pædagogiske dage og vidensdeling, men i dag foregår samarbejdet 

mestendels blandt ledelsesgruppen og det administrative personale.  

 

Knord har sin aktivitet spredt på 4 afdelinger og har følgende primære aktiviteter: 

• Erhvervsuddannelser (handelsskolernes grunduddannelse (EUD/EUX) samt hovedforløb)  

• Gymnasial uddannelse (handelsgymnasiet (HHX) og det almene gymnasium (STX))  

• Skolepraktik (simulerede elevpladser for elever som ikke har fået almindelig elevplads) 

• 10. klasse  

• Modtageklasser (flygtninge som gennemfører folkeskolens afgangsprøve) 

• Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)  

• Åben uddannelse – Grundlæggende voksen uddannelse (GVU)  

                                                           
19 Årsrapport 2016, Knord 
20 Årsrapport 2016, Knord, p.11 
21 ibid 
22 TEC står for Teknisk Erhvervscenter – en stor teknisk erhvervsskole i København 
23 Årsrapport 2016, Knord, p.12 
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• Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

Organisationen opfattes som flad, selv om det ikke skorter på mellemledere, som det ses i bilag 3. 

Men i dagligheden, følere den enkelte medarbejder ikke at der er langt til ledelsen. 

 

2.2. Performance analyse  
Virksomheden havde i 2016 en indtægt på 238 mill, hvoraf de godt 200 mill er statstilskud i form 

af taxametertilskud og det resterende beløb er IDV fra kommunen og andre institutioner og 

deltagerbetaling. Skolen havde et samlet underskud i 2016 på knap 1,3 mill. og i 2017 et lille 

overskud på 500.00024  

 

I det følgende afsnit analyseres, hvordan Knord har klaret sig ud fra et økonomisk perspektiv. Der 

tages udgangspunkt i Resultatopgørelse og Balance fra 201625 som er sammenlignet med 

gennemsnittet af 7 andre handelsskoler. Regnskaberne er desuden offentlige, både gennem UVMs 

regnskabsportal og på skolens hjemmeside. 

 

Tabel 2: Resultatopgørelse for 2016, Benchmarkanalyse udarbejdet af Price Waterhouse26 

                                                           
24 Årsrapport 2016, Knord, p.55 
25Der er endnu ikke lavet benchmarkanalyse for 2017 
26 PwC’s benchmarkanalyse for handelsskoler 2016 
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De 7 institutioner, som der bliver benchmarket op mod, er alle skoler i samme størrelsesforhold 

som Knord, dvs. med + 2500 årselever.  

Som det ses i sammenligningen med de andre skoler, så har Knord en forholdsvis lille andel af 

omsætningen uden for taxametertilskud, hvor vi ligger på under halvdelen af gennemsnittet for 

skolerne. I konkurrentanalysen ser jeg nærmere på former for IDV som nærmeste konkurrenter 

har. Her kan blot konstateres, at vi er mere sårbare i forhold til udviklingen af elevernes valg til 

vores ungdomsuddannelser. Generelt har skolen en lavere omsætning, men som følge deraf også 

lavere omkostninger.  

En anden umiddelbar markant forskel ses i markedsføringsaktiviteterne, hvor Knords 

omkostninger ligger 44% lavere end benchmarkskolerne.  Dette område behandles særskilt under 

Promotion afsnittet senere i opgaven.  

 

Tabel 3: nøgletal fra Knords regnskab 2017, Regnskabsportalen.UVM 

Skolen har som vist i tabel 3 et underskud i 2016, men sammenlignes med de andre år i tabellen 

ligger skolen generelt på et lille overskud, som f.eks. et overskud på 500.000 kr. i 2017. Som det 
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ses af tabel 2. Knord har som selvejende institution et økonomisk dilemma i og med at bestyrelsen 

gerne ser et overskud, men skolen er ikke umiddelbart interesseret i at have et overskud, da UVM 

mener, at hvis overskuddet er højt, så er der rigelig muligheder for at spare noget mere. 

Overskudsgraden har de seneste 5 år ligget fra et maksimum på 0,8% i 2014 til et minimum i 2016 

på -0,5%. Overskudsgraden (OG) for branchen har - og vil altid - ligge lavt, da det ikke er et 

spørgsmål om at generere et højt OG til f.eks. ejere eller aktionærer, men i stedet bruge pengene 

på undervisning og reinvestering.27  

 

28 

Generelt for erhvervsskoler er, at der er fokus på pengestrømsanalysen, hvorfor det også er dér 

min analyse har prioritet.  

Knord har en høj egenkapital i forhold til benchmarkskolerne, hvilket afspejles i soliditetsgraden, 

hvor skolen i 2016 havde en soliditetsgrad på 39,9 i forhold til benchmarkskolerne, som havde en 

soliditetsgrad på 36,7, hvilket er en procentforskel på 8,8%.29 Ser vi på udviklingen af 

soliditetsgraden de seneste 5 år på internt regnskab, svinger den fra 37,4 til 43,4, hvilket generelt 

må siges at være et sundhedstegn30. Soliditetsgraden viser, hvor modstandsdygtig skolen er i 

forhold til tab, og hvor nemt det vil være at låne fremmedkapital, da det er egenkapitalen 

divideret med aktiver i alt, og dermed viser sårbarheden af en virksomhed.  

 

                                                           
27 Filip Lange, ressourcedirektør 
28 PwC’s benchmarkanalyse for handelsskoler 2016 
29 PwC’s benchmarkanalyse for handelsskoler 2016 
30 For en sund virksomhed bør soliditetsgraden ligge på 30-40% afhængig af branche 

Tabel XX: Balance 2016, Benchmarkanalyse udarbejdet af Price Waterhouse 



  18 
 

Som ses i tabel 2 ligger Knord markant højere på anlægsaktiver end benchmarkskolerne, da de ejer 

alle deres bygninger, hvilket langt fra alle skoler gør.31 I regnskab for erhvervsskoler, skal det 

påpeges at vurdering af aktiver, især skolernes bygninger ikke er opgjort i forhold til aktuel 

salgsværdi, men til den værdi, den skønnes at have for skolen32. Hvad angår finansieringsgraden, 

så er der her tale om hvor stor en del af anlægsaktiverne som er finansieret med langfristet gæld, 

og tallet 41,7 for Knord må siges at være fornuftigt, selv om den ligger lavere end 

benchmarkskolerne. Ifølge ressourcedirektøren er der afdrag på samtlige af Knords realkreditlån, 

hvilket ikke er tilfældet for alle skoler, og skolen har generelt et sundt forhold til den økonomiske 

drift.33 

 

Likviditetsgraden viser, hvor stor en procent af omsætningsaktiverne der udgøres af den 

kortfristede gæld. Som regel skal denne gerne være højere end 100%, men i skolers regnskaber er 

det almindeligt, at den ligger under gennemsnittet. Den ligger i sammenligningsåret 2016 på 58,9 

og er markant lavere end benchmarkskolerne på 86,4, hvilket skyldes underskuddet det gældende 

år. Ser man på Knords likviditetsgrad de seneste 5 år, må den betegnes som gennemsnitlig for 

erhvervsskoler. Som det ses, er der på Knord hverken soliditets- eller likviditetsproblemer, hvorfor 

bestyrelsen også accepterer en lav overskudsgrad. Har en skole problemer med ovenstående, vil 

en bestyrelse normalvis kræve en høj overskudsgrad.34  

 

Vender vi tilbage til resultatopgørelsen for 2016 i tabel 2, ses at Knord bruger en større procentdel 

af de samlede omkostninger på selve undervisningen. Knord har 75% af omkostningerne til 

undervisningens gennemførelse, hvor benchmarkskolerne har 68,3%. Til gengæld er bygningsdrift 

på 11,6% af de samlede omkostninger på Knord, hvor gennemsnittet er på 15% for andre skoler. 

Ifølge ressourcedirektøren har det også noget at gøre med kvaliteten af pedelteamet, hvor Knord 

har ansat pedeller, som kan udføre meget vedligeholdelse selv, i modsætning til at skulle købe sig 

til vedligeholdelse udefra.35 Udover som tidligere nævnt markedsføringsaktiviteter, er også 

omkostninger til de administrative fællesskaber lavere på Knord med 1,8% i forhold til gennemsnit 

på 2,2%, hvilket bl.a. skyldes samarbejdet omkring EFIF og ADMIKO. Posten ’ledelse og 

administration’ følger gennemsnittet med omkring 8%.  

                                                           
31 Filip Lange, ressourcedirektør 
32  http://regnskabsportal.UVM.dk/  
33 Filip Lange, ressourcedirektør 
34 Den der regnskabsfidus…. S18 
35 Filip Lange, ressourcedirektør 

http://regnskabsportal.uvm.dk/
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2.3. Konkurrencedygtighed 
Knords kernekompetence ses indefra og ud og beskriver hvad virksomheden er særlig god til.  

Kerneydelsen er undervisning og uddannelse af unge mennesker. Kernekompetencen ligger i 

fastholdelse af medarbejderstaben, som giver en ro på personalefronten og en selvstændighed 

blandt medarbejderne i forhold til at udføre deres arbejde. Knord ser endvidere deres 

kernekompetence som værende høj faglighed i undervisningen, hvilket gik igen i samtlige 

interview, selv hos den menige medarbejder36. Derudover havde fokusgruppen også skolens 

direktør Rene van Laer som et aktiv, men som et problematisk aktiv, eftersom han sandsynligvis 

går på pension inden for de nærmeste år. 

 

” ..nu tilhører jeg en gruppe som er rigtig vild med Rene37, men han fylder enormt meget, hvad enten man er 

vild med ham eller ikke er vild med ham – og hvad betyder det, når han om ikke så længe ikke er her mere. 

Det ligger lige rundt om hjørnet at han går af. Og jeg tænker at Rene HAR lagt en eller anden linje, - han er 

meget en del af vores DNA. Og det tror jeg godt kan komme til at betyde noget…..”38 

 

Knords konkurrencemæssige fordele er set udefra og ind, og her spiller beliggenheden nord for 

København ind. Der er et stort kundegrundlag, hvor virksomheden som handelsskole er 

altdominerende på markedet i Nordsjælland, og samtidig med potentiale i store dele af det 

Københavnske opland. Idet skolen har mere end 100 år på bagen, er det også en fordel, at de 

unges forældre kender til skolen og en del af forældrene selv har gået på skolen. I fokusgruppen 

mente man, at skolen havde et godt ry, ikke mindst hørt fra studievejlederen, som er til 

informationsarrangementer rundt i området sammen med andre ungdomsinstitutioner.39 

Ifølge Rikke Skov Nielsen siger bestyrelsen også ”Vi er sådan den der gode skole der lever lidt 

ukendt – tilbagetrukket”40  

 

2.4. Forretningsmodel (BMC) 
En struktureret måde at se på Knords forretningsmodel er ved hjælp af Business Model Canvas, 

som jeg bruger til at fremhæve kernen inden for de 9 indbyrdes afhængige områder. Nedenfor 

kommenteres de forskellige punkter i modellen.  

                                                           
36 Rikke Skov Nielsen, Lange, fokusgruppe – april/maj 2018 
37 Direktør for Knord 
38 Fokusgruppe,  
39 Fokusgruppe,  
40 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
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Business Model Canvas 

Samarbejds-
partnere 
 
 
Folkeskolerne 
Virksomheder 
UVM 
Andre skoler? 
 

Nøgleaktiviteter 
 
Undervisning 
Udvikling af uv  
 
 
 

value proposition 
Markedstilbud 
 
Høj faglighed – god 
relation 
 

Kunderelationer 
 

Langvarig relation til 
kunderne  

(Hvordan bliver vi 
TOM)? 

Kunde-segmenter 
 

Unge – 
Voksne  

modtagerklasser  

Ressourcer 
 
Bygninger 
underviserne 
 
 
 

Distributions-
kanaler 
 
Gennem UVM 
Åbent hus 
Lokal-avis 
Fælles mf gennem 
Gejst  

 

Omkostninger 
75% af omkostningerne går 

til undervisningen 
 
 

Indtægter 
Taxameter fra UVM 

Model 2: Kilde: egen tilblivelse 

Value proposition: Knord tilbyder undervisning og kompetencegivende uddannelse, primært 

inden for det merkantile område.  Sekundært tilbyder Knord et fællesskab for unge i Nordsjælland.  

 

Kernesegmentet er unge nord for København og i Nordsjælland, som forlader folkeskolen, men 

også voksne som tager et omvalg i karrieren. Ser vi på skolens nærområde og 

erhvervsuddannelsen, så er her dog en faktor, som hedder, at kun 6% af en ungdomsårgang 

vælger eud i hhv. Gentofte og Lyngby kommune, hvorimod tallet ligger på f.eks. 23% i 

Frederikssund og på 30-40% i visse områder i landet.41 Ser vi på landsgennemsnittet, så er det som 

tidligere nævnt på 18%.  

 

Kunderelationen er atypisk i forhold til andre virksomheder, da kunden kun vælger én gang, men 

til gengæld er der en tæt relation mellem Knord og kunden gennem det eller de år uddannelsen 

                                                           
41 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
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tager. Eftersom Knord tilbyder et serviceprodukt, er relationen mellem virksomhed og kunde 

ekstra sårbar, og som alle serviceprodukter er den meget afhængig af virksomhedens 

medarbejdere. I interviewet med underviserne nævnte de selv elevrelationen som en styrke. 

  

”det her med, at lige fra de sætter sig ind i klasselokalet, kan de måske mærke hvad det er for et miljø de 

bliver en del af heroppe. Også fordi det er et sted med en god trivsel blandt lærerne.”42 

”Jeg tror at langt de fleste elever føler at der er et rimeligt gensidigt respektfuldt forhold lærere og elever 

imellem. Der er også jævnligt nogle der siger, at de synes at det er rart at de bliver behandlede som 

ligeværdige.”43 

 

Distributionskanaler: Måden hvorpå Knord kommer i kontakt med kunden er primært gennem 

klassiske Åbent-Hus arrangementer på selve skolen. Derudover sker den specifikke markedsføring 

gennem lokalaviser, hjemmeside, og på de sociale medier. Ud over markedsføring for Knord, 

drager skolen fordel af generel markedsføring af Eux-uddannelsen, både gennem UVM og gennem 

reklamebureauet Gejst. Skolen ønsker allerhelst, at vi markedsføres ved WOM, jævnfør tidligere 

relation til eleverne og kernekompetence, som er høj faglighed.  

 

Indtægter: Langt de fleste indtægter er statstilskud i form af taxameterpenge. Alle skoler 

modtager et grundtilskud og derudover de fire store taxametertakster. Den største er 

undervisningstaxameteret, som skal dække omkostninger i forbindelse med undervisningens 

gennemførelse. Taxameteret udbetales i løbet af uddannelsen. Derudover findes 

færdiggørelsestaxameteret, som kan stille skolen i et dilemma i forhold til fastholdelse af eleven, 

hvilket betyder at jo mindre frafald af elever, des do større indtægt - og der findes også fælles 

taxameter til administrativt personale og bygningstaxameter44. Derudover fås IDV indkomst 

gennem Modtager-klasser for kommunen, og for efteruddannelseskurser. 

 

Nøgleaktiviteterne for Knord er først og fremmest undervisningen af eleverne, men derudover er 

det også essentielt, at der er et administrativt flow i processerne omkring opstart og afslutning af 

eleverne skolegang, og som en større del i de seneste år er ADMIKO blevet en stadig større del, 

med forhåbninger om at flere skoler tilslutter sig det administrative økonomiske fællesskab, hvor 

vi er værtsinstitution.  

                                                           
42 Fokusgruppe 
43 Fokusgruppe  
44 Erhvervsskoleregnskabet, 2014, s10 
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Nøgleressourcer er primært underviserne på skolen. Hvis underviserne fejler, får skolen et dårligt 

ry – og som alle ved, er det betydeligt sværere at slippe af med et dårligt ry end at bibeholde et 

godt ry. I forhold til målgruppen har bygningerne og ikke mindst inventar og udstyr også en 

betydning. Virker det som et rart (eller ”tjekket”) sted at være, når eleverne kommer til Åbent hus 

eller på Brobygning, så er bygningerne med til at sælge varen. Som tidligere nævnt kan man også 

tale om, at Rene van Laer er en nøgleressource. 

 

Samarbejdspartnere for skolen er først og fremmest undervisningsministeriet, da det er dem som 

fastsætter rammerne for indholdet af serviceydelsen. Hvor meget der er tale om 

samarbejdspartner i forhold til blot at udføre og følge direktiver kan diskuteres, men der er 

gennem interessentgrupper repræsentanter fra ungdomsuddannelserne, således at vi har en vis 

indflydelse. Andre samarbejdspartnere er virksomheder i lokalområdet, ikke mindst i forbindelse 

med overgangen fra skole til elevplads på erhvervsuddannelserne. Knord bruger flere ressourcer 

end gennemsnittet af erhvervsskoler på at etablere et godt samarbejde med virksomhederne, bl.a. 

ved at have 2-3 fuldtidsstillinger til at hjælpe eleverne med elevpladser.  

Derudover er der et vigtigt samarbejde med folkeskoler og kommuner og UU-vejledere på hele 

Nordsjælland, som skal plejes. Rikke Skov Nielsen har det som en stor del af sine arbejdsopgaver, 

at bibeholde et strategisk samarbejde mellem de nævnte parter, men ser det også som en stor 

udfordring, da vi geografisk dækker et meget stort område, og derfor er involveret i mange 

kommuner mv.  

 

”samarbejdet med kommuner og UU-afdelinger. Det kræver rigtig meget, hver kommune har deres egne 

forventninger – og vi er en regionsskole45, og bare her på Lundtoftevej…. Et år gik jeg ind og så på hvor vi fik 

elever fra, - og talte frem til 123 forskellige skoler. Det er svært at få den tætte kontakt. Det kan det lokale 

gymnasium bedre gøre. Vi skal dække så bredt.” 46 

 

Endelig har Knord et samarbejde med 10 andre handelsskoler omkring elevtrivselsundersøgelser, 

censorater, udvikling og udveksling af undervisning og i disse år også omkring markedsføringen af 

Eux-Business gennem reklamebureauet Gejst.  

 

                                                           
45 I modsætning til et gymnasium som har et tæt optag, og nemmere ved at ’pleje’ kommunerne 
46 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
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Den største omkostning for Knord er løn til underviserne som udgør 75% af de samlede 

omkostninger, hvilket er helt naturligt, at det er den tungeste post i regnskabet som en 

servicevirksomheden der lever af at udbyde undervisning. Bygningsdrift udgør 11% og ledelse og 

administration udgør 8%. Ifølge Rikke Skov Nielsen har vi desværre en større udgift end de andre 

handelsskoler, vi sammenligner os med da vi skal dække mandskabsmæssigt på 4 afdelinger. 

Derfor er skolen tungere ledelsesmæssigt, og der skal jo være en praktikvejleder, en 

studievejledning osv. på hver af afdelingerne. 47 

 

2.5. Værdikædeanalyse 
Da der ikke på samme måde indgår produktion i Knords forretningsmodel, bruges her 

serviceværdi-kæden, som er en videreudvikling af Portes værdikæde gennem Stabell og Fjelstad48 

- her er der fokus på udvikling og service inklusiv Value Shop-modellen49 

 

 

Nedenfor analyseres følgende 

model for servicevirksomheder 

med fokus på markedsføring og 

salg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Primære aktiviteter 

Produktudvikling på Knord sker ofte på baggrund af udstukne rammefaktorer fra 

undervisningsministeriet og kan foregå mange steder i organisationen. Idéen eller strategien bag 

kommer til tider fra ledelsen, som f.eks. oprettelse af 10.klasser eller Modtageklasserne, men ikke 

                                                           
47 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
48 Stabell & Fjelstad, 1996 (gengivet i bogen International Markedsføring, Andersen F.R. m.fl., 2015, Trojka) 
49 Value-shop modellen er en iterativ proces omkring problemløsning, udførelse og evaluering, også fra Stabell og Fjelstad. 

Figur 1: Serviceværdikæden, Stabell og Fjelstad 
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sjældent kommer idéerne nedefra, f.eks. fra undervisere. Til tider medvirker virksomhedernes 

uddannelsesudvalg, når vi taler om modulerne på hoveduddannelserne. Ændring af 

bekendtgørelser betyder nye produkter, som kunne være nye fag eller ændringer i indhold af fag. 

På det operationelle niveau ligger produktudviklingen hos underviserne selv. Taler vi om 

produktudvikling på det strategiske og taktiske niveau, ligger beslutningen hos ledelsen, f.eks. i 

forbindelse med etablering af 10. klasser og Modtagerklasser. Ofte er der forholdsvist begrænsede 

ressourcer sat af til produktudvikling, da det ligger som en naturlig del af underviserens 

almindelige arbejdsområde, men er der tale om større ændringer, afsættes ofte ressourcer til det.  

 

Markedsføring og salg tillader jeg mig at slå sammen under ét, da Knord ikke har en salgsafdeling 

men i stedet en kommunikationsafdeling50. Skolen bruger, som tidligere nævnt, et meget lille 

beløb af de samlede udgifter på markedsføring, med 0,6%51 af de samlede udgifter - ift. 

gennemsnittet af erhvervsskoler, hvor beløbet er på 1,2%. Branchen bruger generelt få penge på 

markedsføring, hvilket måske kan tolkes som det etiske dilemma uddannelsesinstitutioner 

befinder sig i, hvor de har en samfundsmæssig forpligtigelse til at oplyse informativt og ikke 

’oversælge’  

 

”Som vejledere synes jeg at vi er gode til det at være informative. Vi er ikke ude at vejlede for at skaffe 

kunder, - og det er vigtigt for os, at vejlede for at vejlede, - vi shanghajer ikke.”52  

 

Knord har et årligt budget på 1 million til kommunikation og markedsføring. Budgettet indeholder 

ikke lønomkostninger. For året 2017 blev omkostningerne fordelt således: 

                                                           
50 Eftersom indtægterne kommer fra staten og sjældent fra kunden selv 
51 Benchmarking 2016 
52 Mie Kuby, studievejleder 
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Kommentarer til regnskabet: 

Ifølge Majbrit Ørtz53 vil der i 2018 blive skåret ned på merchandise delen. De trykte annoncer er 

meget spredte og vises kun 2 gange i de fleste aviser. Kommunikationsafdelingen med 2 

medarbejdere spænder meget bredt, og arbejder både med intern og ekstern kommunikation. 

Dét, sammenholdt med 4 geografiske afdelinger og 4 uddannelser54, betyder at det er svært at 

have fokusområder, både tidsmæssigt og økonomisk.  

Skolens hjemmeside bliver administreret og vedligeholdt af ekstern samarbejdspartner, men den 

bærer præg af at være umoderne, rigid, teksttung og har ikke fået opmærksomhed fra skolens 

side før det seneste års tid, hvor der er kommet en ny kommunikationschef.  

 

Produktion af serviceydelse og implementering  

Tæt sammenhængende med markedsføringen, gælder produktionen og implementeringen af 

serviceydelsen. I fase 1: problemidentifikation er det kunden/eleven som véd, at han skal i gang 

med en uddannelse efter grundskolen. En del af kunderejsen går dernæst gennem 

informationsfasen, bestående af at søge på uddannelsesinstitutioners hjemmesider, at spørge 

familie og venner til råds, at søge vejledning hos UU-vejlederen på egen skole, og endelig at 

opsøge de forskellige muligheder, bl.a. ved Åbent Hus arrangementer eller en snak med en 

studievejleder på Knord. Studievejlederens job er at afklare elevens behov og hjælpe til den rette 

vej. Grundet de etiske principper skolen har, er det her vigtigt at informere og vejlede kunden, 

således at kunden træffer det valg som er bedst for ham, og ikke blot overtale kunden til Knords 

                                                           
53 Majbrit Ørtz, Kommunikationschef 
54 Eud/eux, hhx, stx, 10.klasser  
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produkt, aka fase 2: problemløsning. Træffer eleven det valg at studere på Knord, fase 3: valg, så 

træder fase 4: udførelsen i kraft i form af uddannelsen på stedet. Her overtager underviserne den 

primære rolle for kvaliteten af produktet. Både undervejs i forløbet og efterfølgende foretages 

fase 5: kontrol og evaluering. Det foretages løbende fra Knords side blandt andet gennem elev-

trivselsundersøgelser, men evalueringen fra kundens side er essentiel for Knords fremtidige 

eksistens, da denne er en stor del af markedsføringen igennem WOM. 

 

2.5.2. Støtteaktiviteter 

Indkøb: Det er begrænset, hvad der findes af leverandører til Knord eftersom det er en 

servicevirksomhed, men der skal trods alt jævnligt købes inventar, computere og øvrige udgifter til 

daglig drift. Daglig drift varetages af skolens pedeller, hvorimod inventar er gennem klassisk 

købscenter med ressourcedirektøren som Godkender, og diverse Influenter involveret.  

 

Teknologi: Skolens IT-afdeling er forholdsvis lille, i forhold til hvor meget IT fylder i hverdagen, 

hvor al registrering af elever og aflevering foregår elektronisk. Skolen har i dag kun begrænset 

antal fysiske bøger til rådighed, som er under afvikling, og alle elevernes bøger ligger nu online via 

e-bogsforlaget Systime.dk, hvor Knord betaler ca. 500 kr. pr. årselev for adgang. I skolens daglige 

drift anvendes platformen Lectio, hvor der betales pr. installation, hvilket er pr. geografiske enhed. 

Således skal Knord betale for 4 installationer i modsætning til de skoler som befinder sig geografisk 

samlet. Knord samarbejder fortsat med Århus Business College om drift af IT i et administrativt 

fællesskab, der kaldes EFIF. Et samarbejde startet mellem Århus Business College og Knord, men 

siden er der tilstødt ca. 20 andre skoler. Prisen for at være med i EFIF betales pr. årselev og lå i 

2016 på kr. 252,0055.  

 

Robotics er et helt nyt digitaliseringsprojekt, som sættes i søen sommeren 2018, der skal 

videreudvikle automatiseringen i vores processer. Knord er gået sammen med ZBC og IBC56 i et 

samarbejde om at udvikle og implementere vores nye automatisering ved hjælp af Robotics, som 

skal understøtte vores digitale udvikling. Konsulentvirksomheden Ernst & Young skal i 

opstartsfasen hjælpe med at implementere processen.   

 

                                                           
55 Årsrapport 2016, p33 
56 ZBC (Zealand Business College) beliggende I Sorø, Slagelse og Næstved og IBC (International Business College) beliggende i Fredericia, Middelfart, 
Kolding 



  27 
 

 ”Det betyder også, at vi i den kommende tid kommer til at bruge en del kræfter på kompetenceudvikling og 

implementering af software, der vil skabe helt nye arbejdsgange. Det vil uden tvivl give nogle udfordringer i 

starten, men i sidste ende løfte kvaliteten samt lette medarbejderne for de mange rutineprægede opgaver 

og dermed skabe et bedre og mere udviklingsorienteret arbejdsmiljø.57 

 

Knord er desuden med i to Videnscentre, nemlig Digital handel hvor Hovedforløbet deltager, samt 

Databaseret service og Forretningsudvikling. Der forefindes ni videnscentre, som overordnet er 

etableret for at bidrage til et kompetenceløft på EUD gennem it- og teknologiinddragelse (og viden 

herom) i undervisningen. 58  

 

Menneskelige ressourcer: Eftersom undervisning er produktet, er underviserne et vigtigt aktiv for 

Knord. Medarbejderne på Knord har en gennemsnitsanciennitet på 11,3 – og underviserne på 

fokusafdelingen Lyngby har en anciennitet på 12,8.59 Samtidig har Knord en lav churn af 

medarbejderstab, hvilket indikerer et godt arbejdsmiljø og en rimelig tilfredshed. Skolen 

gennemfører medarbejdertrivselsundersøgelser hvert andet år, og nyeste tal er fra foråret 201860. 

Som det ses i bilag 4 ligger ’Skolen som helhed’ med en karakter på 8,4, hvilket må siges at være 

pænt. I 2018 er der ikke benchmarkskoler med i undersøgelsen, men sammenligner vi i tabel 6 

med forrige MTU-undersøgelse, hvor der er 9 skoler med, ser vi at Knords karakter på 8,4 er lavere 

end gennemsnittet på 8,8.61 Knord står som HKN i tabel 6. Andre områder hvor Knord 

differentierer sig markant til den lavere side fra gennemsnittet er på udsagnene: ’Skolens fysiske 

arbejdsmiljø’, ’Skolens strategiske ledelses måde at lede på’ og ’skolens lønpolitik udmøntes på en 

fair måde’. Det eneste område, hvor Knord adskiller sig positivt fra benchmarkskolerne er på 

udsagnet ’jeg føler mig tryg i min ansættelse’. Dykker man længere ned i rapporten62 er det 

interessant at Knord scorer markant højt i hele det afsnit som handler om øverste ledelse, som 

f.eks. ’er god til at sætte retning for skolens udvikling’, hvor Knord har en scorer på 90,0 og 

benchmarkskolerne på 81,8. En anden høj scorer er på udsagnet ’understøtter, at vi leverer høj 

faglig kvalitet’, hvor Knord har en score på 76,5 mod benchmarkskolernes 70,1.63  

 

                                                           
57 Nyhedsbrev Knord, 26/4-2018 
58 Nyhedsbrev, Knord, 26/4-2018 
59 Interne data, Knord, personaleafdelingen 
60 Knord, Lyngby MTU 2018 
61 MTU, 2015/2016, uddannelesbenchmark.dk  
62 Se udvalgte sider i bilag 1 
63 Se udvalgte sider i bilag 1 
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Som det ses i bilag 4, går det godt i tråd med fokusgruppeinterviewet som både påpeger Rene van 

Laers DNA og høj faglig kvalitet som aktiver for skolen. Den største difference mellem Knords 

besvarelser og gennemsnittet af skolerne findes i udsagnet om hvorvidt skolens kantine fungerer 

godt, hvor benchmarkskolerne ligger på 80,0 og Knord har en score på 51,8, og ligger som klart 

den laveste.64 Også her kom det til udtryk i fokusgruppen, at Knords kantine på Lyngby afdelingen 

er under al kritik. 

 

Medarbejdere med høj anciennitet betyder højere lønninger, men også færre som skal igennem 

Erhvervspædagogikum-uddannelsen65. Fra UVM er der med reformen 2015 sat et krav om, at alle 

undervisere skal efteruddannes i pædagogik svarene til 10 ects-point (svarende til 6 ugers 

arbejdstid). For at leve op til kravet har hver afdeling 3-4 medarbejder på kursus pr. semester.  

I forbindelse med etableringen af Eux-uddannelsen på erhvervsuddannelserne er det et krav at 

have en kandidatgrad for at kunne undervise på gymnasialt niveau. Dette har betydet, at skolerne 

enten har skulle opkvalificere deres medarbejdere, eller har skulle fyre og hyre for at dække 

kompetencekravene på eux. På Knord har over 50% i forvejen været kandidater, hvilket er højt i 

forhold til andre erhvervsskoler, hvor det har haft betydelige omkostninger både for skolen og for 

medarbejderne.66 

 

Infrastruktur: Ledelsen består af 12 personer samt skolens bestyrelse på 11 personer, hvoraf 4 er 

interne medarbejderrepræsentanter og de resterende er eksterne. Skolen er geografisk placeret 

på 4 lokationer, med hver deres rektor og uddannelseschefer, hvilket giver en større 

ledelsesgruppe end ses på andre institutioner af samme størrelse. Som det ses af 

organisationsdiagrammet i bilag 2 er der tale om en klassisk linje-stabsfunktion, da der derudover 

er tilknyttet to stabsfunktioner i form af kommunikationsafdelingen og pedelgruppen.  

 

Der er tale om en forholdsvis flad struktur, og der er ikke langt fra den enkelte medarbejder til den 

øverste ledelse. I fokusgruppen blev dette også nævnt, - både den uformelle kommunikation i 

spisepausen og som der blev sagt i forbindelse med indflydelse på egen arbejdsplan: 

 

                                                           
64 Se bilag 1 
65 Nye lærere skal tage en professionsbachelor i erhvervs-pædagogik sideløbende med arbejde (men med betalt 20 ects om året i 3 år) hvilket er 
forholdsvis bekosteligt.  
66 Filip Lange, ressourcedirektør 
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” - og man har aldrig nogen fornemmelse af, at der er nogle lukkede døre. Og det gælder både kolleger og 

så sandelig også ledelsen. Altså, man kan jo spankulere direkte ind på Julies (nærmeste 

leder/uddannelseschef) og slå i bordet…”67 

 

Ifølge både Filip Lange og Rikke Skov Nielsen er ledelsen kendetegnet ved at være strategisk 

konservativ og tilbageholdende i forhold til brug af likvider, således at virksomheden har en sund 

egenkapital og kun begrænset overskud 68   

 

2.6. Stærke sider 
Knord har mange positive egenskaber, både set relativt, i forhold til konkurrenter, men også set isoleret. 

Nedenfor fremhæves de mest iøjefaldende i forhold til forhåndenværende fokus.  

 

 Der er blandt underviserne en opfattelse af stor indflydelse på arbejdsopgaver og høj 

autonomi blandt lærergruppen og forholdsvis lidt indblanding fra ledelsen på baggrund af 

en overvejende tillid fra ledelsen til lærergruppen. Underviserne som Knords primære aktiv 

blev nævnt i samtlige interviews.  

 

 Den høje anciennitet blandt lærergruppen, i hvert fald på eud Lyngby, indikerer et godt 

arbejdsmiljø og en høj tilfredshed blandt lærerne. 85% af lærerne har været ansat i mere 

end 10 år og 40% har været ansat i mere end 20 år.  

 

 Både ledelsen og medarbejderne har fokus på høj faglighed – og en selvforståelse af, at det 

er et ”godt sted at være elev”. Mange af underviserne er allerede kandidatuddannede, og 

derfor har overgangen til eux været mere smertefri end på andre skoler, hvor mange af 

underviserne kom fra erhvervslivet og primært havde den praktiske kompetence.  

 

 Medarbejderne drager omsorg for hinanden, og har det godt socialt og fagligt. Der 

eksisterer en stor respekt for hinandens faglighed, og en god relation medarbejderne 

imellem, som menes at smitte af på relationen til eleverne, ligeledes i form af respekt og 

omsorg. 

 

                                                           
67 Fokusgruppe, s.2 
68 Filip Lange, ressourcedirektør 
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 Der er fra Knords side prioriteret midler til at hjælpe eleverne til at få elevpladser, og 

skolen har de seneste 7 år været den eud-uddannelse i Danmark som har den højeste 

overgangsgrad fra grundforløb til elevplads.  

 

 Knord har fokus på at indsamle midler til ordblinde og elever med diagnoser, i form at IT-

rygsække og lærerassistenter. Det administrative arbejde med dette er tungt, men højt 

vægtet i forhold til andre sammenlignelige skoler.  

 

 Knord har generelt få konflikter mellem lærere og elever, eller institutionen og elever, og 

er gode til at tackle situationerne, hvis/når de opstår.  

 

 Medarbejderne føler generelt en større tryghed i ansættelsen end benchmarkskolerne, 

hvilket måske skyldes at der har været forholdsvis få fyringer på Knord ift. andre 

erhvervsskoler.  

 

 Skolen har en sund og stabil økonomi med selv-ejede bygninger, og en økonomisk 

konservativ ledelse og bestyrelse.  

 

 Skolen har en social ansvarlighed i forhold til at opretholde f.eks. skolepraktikservice, selv 

om den økonomisk har svært ved at være økonomisk rentabel.69 Ligeledes prioriterer 

skolen også at afsætte midler til studievejledere, psykologer, mentorer, samt timemæssige 

midler til klasselærerne for at de kan opretholde relationen til den enkelte elev og have 

tiden til individuelle samtaler.  

 

2.7. Svage sider 
 Skolen har en relativ ’gammel’ lærerstab, hvor der dog er kommet lidt yngre undervisere 

ind de seneste år. En ældre lærerstab kan udvise ’metaltræthed’ eller kan have højere krav 

omkring løn og indflydelse på arbejdsopgaver end nye undervisere. En medarbejderstab 

med høj erhvervsanciennitet giver også en større udgift på personaleløn.  

 

                                                           
69 Filip Lange, ressourcedirektør 
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 Nok er der umiddelbart stor tillid fra ledelsen til medarbejderne, men desværre virker 

tilliden ikke helt til at være lige så stor fra medarbejderne til ledelsen. Måske kan det 

hænge sammen med utilfredsheden blandt medarbejderne omkring den formelle 

kommunikation.  

 

 Da en del medarbejdere også har været på Knord i en tid, hvor der var flere penge til 

rådighed, giver det i dag, hvor der skal spares hvert år, en fornemmelse af ’penge før 

pædagogik’ hos ledelsen.  

 

 En markedsføring som alle, både medarbejdere og ledelse, er enige om er lavt prioriteret. 

Fra ledelsens side har dette været bevidst, da man mener, at man alligevel får de elever, 

som man gerne vil have. Denne strategi har virket indtil for nylig, men der er på 

erhvervsuddannelserne kommet færre elever. 

 

 Knords direktør Rene van Laer har tegnet skolens DNA som direktør siden 1991, og dermed 

i 27 år, og der er ikke internt umiddelbart en kommende direktør i støbeskeen. Vores 

øverste leder har været meget vigtig for skolens nuværende værdier, som er videreført fra 

den tidligere direktør Bent Ingerslev70.  

 

 Skolen består af 4 kantiner, og specielt kantinen på eud i Lyngby er ’skolens skamplet’ som 

fokusgrupper nævner 71. I forhold til at ’sælge skolen’ ved hjælp af WOM, så er dette en 

svag side. Ikke mindst fordi elever vælger uddannelsesinstitution ikke kun pga. 

kerneydelsen, men også periferiydelser.  

 

 Det samme gør sig gældende i forbindelse med sociale arrangementer såsom fredagscaféer 

og fester. Specielt Lyngbys eud-afdelingen er så lille, at eleverne føler, at festerne er 

”tamme”, og der bliver hurtigt affolket til fredagscaféer. I forhold til hvad de hører ude i 

byen hos venner mv. hvor der er en anden hype omkring sociale arrangementer.  

 

                                                           
70 Ingerslev, 1999 
71 Fokusgruppe, 7/5-2018, s.9 
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 Skolen har ikke været god til at fortælle de gode historier i deres markedsføring. Desuden 

har hjemmesiden været gammeldags i udtryk og opbygningen og ikke virket appellerende 

til målgruppen.  

 

2.8. SW-opsamling  
Nedenfor er essentielle punkter samlet i en SW-analyse, som jeg senere i opgaven vil 

sammenholde med de eksterne forhold.  

 

Strengths Weaknesses 

 En høj andel af samlede omkostninger går til 
selve undervisningen 
 

 En loyal medarbejderstab med høj 
anciennitet 

 
 En øverste ledelse med et stærkt DNA   

 
 En konservativ økonomisk politik, ikke 

mindst ift bygninger, som ejes af skolen 
 

 En høj soliditetsgrad 
 

 En høj faglighed i undervisningen 
 

 Stor fokus på den sociale ansvarlighed, både 
ift. relationen og gennemførelse af 
frafaldstruede elever samt opretholdelsen af 
Skolepraktik og modtagerklasser 
 

 En skole med en historik og dermed en 
stolthed og tilfredshed hos medarbejderne 
 

 En forholdsvis flad hierarkisk organisation 
med stor medarbejderindflydelse 

 Et lavere markedsføringsbudget en 
gennemsnittet af erhvervsskoler 
 

 Fordeling på fire afdelinger bebyrder ledelse og 
administration, samt sværere at opnå fulde 
klasser 
 

 Den store geografiske spredning gør det svært at 
vedligeholde relationer til kommuner og 
folkeskoler. 
 

 Eleverne får ikke samme fornemmelse af at være 
en del af en stor organisation, da flere af 
afdelingerne ikke er store, f.eks. ift. fester m.v. 

 
 En forsømt hjemmeside, som ikke appellerer til 

målgruppen. 
 

 En ledelsesgruppe som ikke har haft fokus på 
markedsføring og ”storytelling” 
 

 En markant direktør som inden længe går på 
pension. Uvished om virksomhedens 
fremadrettede profil.  
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3 - Markedsbeskrivelse og eksterne forhold 
For at præcisere og afgrænse markedet inden der ses på de eksterne forhold, bruger jeg Abells 

tredimensionelle forretningsmodel.  Abell tager udgangspunkt i kundebehov, kundegrupper og 

produktform.  

Teknologi skal forstås i den brede forstand, som hvad Knord udbyder og hvilke 

teknologier/værktøjer de har til rådighed.72 Vi har fastslået, at der er tale om et forholdsvis bredt 

sortiment, primært inden for den merkantile uddannelse, men også stx-uddannelsen. Det vil sige, 

at Knords ’produktionsmasse’ er undervisere i bred forstand. Til hjælp bruges it-værktøjer som 

Systime, Lectio, EFIF, samt bygninger til at foretage undervisningen i. Kun en meget lille del af 

Knords undervisning er online, og dermed ikke afhængig af fysisk tilstedeværelse. Pt. er 

undervisere i gang med efteruddannelse inden for ’Digitale medier og læring’, med en målsætning 

om at alle lærere har været igennem uddannelsen inden 2020. Dette kunne åbne mulighed for en 

mere fleksibel undervisningsform. Rikke Skov Nielsen mener dog ikke pt, at vi åbner for mere 

online undervisning,  

”Vi kommer måske til at udbyde enkelte timer eller forløb som e-læring, men vi vil ikke komme til at udbyde 

meget som f.eks. Niels Brock. Jeg tror ikke på ren e-læring. Det kan godt bare være mig, som er 

gammeldags og tænker at mennesker skal møde hinanden for at der er noget læring.”73 

Ved kundegrupper forstås de forskellige segmenter, som er potentielle for Knord. Her 

segmenteres ud fra alder og livscyklus. Således er segmenterne unge 14/15 år efter 9. klasse. Unge 

15/16 år efter 10.klasse. Unge 15/16 år efter efterskoleophold. Unge 16-20 som er frafaldet anden 

uddannelse. Voksne som skifter uddannelse. Unge flygtninge. Voksne på efteruddannelse. 

Virksomheder. 

Med kundernes behov har jeg i denne opgave valgt at behandle det ud fra hvilke kriterier 

kunderne vælger uddannelse på baggrund af. Som det vil fremgå senere i opgaven i 

kundeanalysen, er der blandt andet tale om følgende behov: at ønske en så bred uddannelse som 

muligt, at ønske en gymnasial uddannelse, at ønske en specifik uddannelse ift. senere erhverv, at 

ønske en så kort uddannelse som muligt, at ønske en uddannelse med prestige, at ønske en 

uddannelse som er nem, at ønske en uddannelse med fremtid i.  

                                                           
72 Abell, Derek (1980), Defining the Business, s.79 
73 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
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Model 3: egen tilblivelse efter Abells-markedsformsmodel 

Med afsæt i eud/eux uddannelsen gennemgås markedsstrukturen samt en beskrivelse af 

opbygningen af Eud/Eux.  Som tidligere nævnt i tabellen side 5, er det 74% af eleverne fra 

sommeren 2017 som har valgt en gymnasial uddannelse, og 18% har valgt eud.  Nedenfor ses 

fordelingen indenfor de to uddannelsesretninger. 
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Figur 2: egen tilblivelse på baggrund af optagelse.dk 
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Som det kan ses af ovennævnte eud-diagram, står hovedindgangen Teknologi, byggeri og 

transport for halvdelen af eud-optaget. Det er her, at de tidligere klassiske håndværksfag ligger, 

f.eks. elektriker, murer, tømrer osv. Som noget nyt, og som en del er erhvervsuddannelses-

reformen er indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik kommet under eud på lige fod med de 

andre erhvervsuddannelser. Det er under denne indgang at f.eks. Sosu-uddannelsen74 ligger.  

Blandt de elever, der har søgt en erhvervsuddannelse, har 30 procent tilkendegivet ønske om eux. 

Størst er andelen blandt de elever, der har søgt hovedområdet ’Kontor, handel og 

forretningsservice’, hvor nu mere end halvdelen, 

56 procent, af ansøgerne tilkendegiver et ønske om 

eux. For de andre tre indgange, drejer det sig om 

20-25%75.  

En af årsagerne til en større søgning af eux på den 

merkantile indgang, kan være den noget 

anderledes opbygning af uddannelsen. På landets 

tekniske skoler er eux en vekselvirkning mellem praktik og skolegang i alle 4 år, hvilket betyder, at 

du allerede tidligt i uddannelsen skal have fundet en praktikplads for at kunne gennemføre 

uddannelsen; hvorimod de på landets handelsskoler kan tage uddannelsen eux-business og efter 

det toårige grundforløb vælger, hvorvidt de vil gennemføre erhvervsuddannelsen og blive faglærte 

ved en efterfølgende toårig elevplads eller læse direkte videre. Derfor ses eux-business til tider 

som en genvej.  

Den merkantile model/eux-business er altså et fireårigt forløb, hvor der efter to år udstedes bevis 

for opnået generel studiekompetence, hvilket er adgangsgivende til videreuddannelse. På de 

tekniske forløb begynder eleverne i praktik efter grundforløb 2 (GF2) og har en efterfølgende 

større vekselvirkning mellem skole og praktikophold. Forløbet illustreres i figur 4.  

                                                           
74 Sosu – er social- og sundhedsassistentuddannelsen, som tidligere lå i egne institutioner, dvs. ikke rigtig hørte til blandt de veletablerede 

erhvervsuddannelser som befandt sig på enten tekniske skoler eller handelsskoler.  
75 UVM, It & læring, 2017 
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Figur 3: egen tilblivelse på baggrund af UVM.dk 



  36 
 

 

 

 

 

 

 

4 - Den afhængige omverden 
Efter gennemgangen af virksomheden selv, ses nu på omverdenen. I den eksterne analyse 

forholder jeg mig til forholdet mellem den specifikke afdeling på Knord, nemlig 

erhvervsuddannelserne i Lyngby og dens omverden. Her ses på mesoniveau 

konkurrencesituationen gennem Porters Five Forces, hvorefter den uafhængige omverden 

struktureres gennem PEST-modellen.  

4.1. Porters 5 forces 
Porters 5 forces er en model som kan være med til at afdække hvor hård konkurrencen er i en 

given branche, og hvilken position de enkelte spillere har indtaget, som nævnt tidligere er 

hovedfokus på kunderne og de eksisterende konkurrenter, hvor der skelnes mellem primær 

målgruppe og vigtige influenter.  

Konkurrencen i branchen bør ses på to plan. Der er dels de forskellige uddannelser, som er det 

første primære valg som eleverne skal tage, men derudover konkurreres også indbyrdes 

institutionerne imellem. I analysen af kunderne/eleverne ses på det første forhold, hvor elever 

står over for valget mellem de forskellige uddannelser. I den konkurrencesituationen i branchen 

ses både på den vertikale konkurrence mellem forskellige uddannelser og den horisontale 

konkurrence institutionerne imellem.   

Merkantil 

Teknisk 

Figur 4: Forskellen på forløb mellem teknisk og merkantil Eux. Kilde: UVM.dk 
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4.2. Kunderne 
Når vi taler om ungdomsuddannelser, er konsumentenheden ikke langt fra målgruppen. De 

gymnasiale uddannelser såsom stx, hhx og htx kan man kun tage direkte efter folkeskolen, 

hvorimod det er muligt at tage hf og erhvervsuddannelser senere i livet. Dermed er 

konsumentenheden forholdsvis stor generelt, og kan defineres som: de danskere som har 

færdiggjort grundskolen men endnu ikke taget en ungdomsuddannelse, men som vises i Abells 

matrix er fokus her på elever i 9. og 10. klasse.  

Der er lavet utallige undersøgelser af unge og deres bevæggrunde for valg af ungdomsuddannelse. 

Nedenstående er blandt andet en sammenfatningen af et omfattende feltarbejde gennem 2015-

2017 fra Centret for Ungdomsforskning samt seneste rapport fra DEA på baggrund af en 

kvantitativ analyse af 9. og 10.klasseelevers valg af ungdomsuddannelse fra april 2018. 

 Uddannelsesvalget fylder meget for de fleste unge og det bliver ofte set som spændende 

men også en stor omvæltning og noget afgørende for deres fremtidige liv. Det er noget 

som eleverne i 9. og 10. klasse ser frem til med forventning, men for nogle elevgrupper er 

det også forbundet med tvivl og bekymring76  

 Elevers egen opfattelse af, hvem som tager hvilken ungdomsuddannelse, kan også have 

indflydelse på deres uddannelsesvalg. De ser stx som ’den brede uddannelse’ med fleste 

muligheder åbne. De ser eud som værende enten til de målrettede ’håndværkere’, eller til 

de som ’ikke kan klare´ en gymnasial uddannelse. De erhvervsgymnasiale uddannelser77 

fremhæves som uddannelser for særligt målrettede elever. Her forbindes hhx med ønsket 

om et liv som selvstændig erhvervsdrivende og htx for fagligt stærke elever med særlig 

interesse for de naturvidenskabelige fag, tenderende til ’de nørdede’78. 

 44% af de unge har på et tidspunkt overvejet at tage en erhvervsuddannelse, men også her 

er der store regionale forskelle, hvor der er markant færrest i region Hovedstaden og flest i 

region Syddanmark.79 

                                                           
76 Dea, 2018 
77 Hhx og htx kaldes erhvervsgymnasiale da de fysisk ligger på enten tekniske skoler eller handelsskoler, hvor også eud ligger.  
78 Pless, 2017b 
79 DEA, 2018, s.13 
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 Ses på uddannelsesvalget med eux-briller på, var målsætningen netop at tiltrække flere til 

erhvervsuddannelserne, og da det potentielle marked er forholdsvis stabilt, kan kunderne 

primært kapres fra de gymnasiale uddannelser. Det ses da også i evalueringsrapporten fra 

UVM, at de fleste af dem som har valgt eux, ville have forsøgt at tage en gymnasial 

eksamen, hvis ikke eux fandtes80. 

Af de elever, som har under fire i gennemsnit, regner fx kun 35 % med at gennemføre en 

ungdomsuddannelse, og de elever, som har over 10 i gennemsnit, regner 98% med at 

gennemføre. For de unge, som endnu ikke ved, hvad de vil, giver det længere betænkningstid i 

forhold til at træffe valg om mere specifikke karriereveje. Elever med middelkarakterer (4.0 – 7,9) 

er mere i tvivl om deres uddannelsesvalg end gennemsnittet, hvilket er lig med ca. hver femte 

elev. Desuden er der en større tvivl hos elever som ikke har gjort sig tydelige overvejelser omkring 

en mulig fremtidshorisont81. 

I en undersøgelse fra tre eksisterende eux-business klasser på Knord ses dog, at en stor del af 

eleverne ikke var erklæret gymnasieegnet og klassens gennemsnit var markant lavere end 

gennemsnittet i gymnasieklasser.  

                                                           
80 UVM, 2016 
81 Pless, 2017a, s.10 

Graf 2: Evalueringsrapport af Eux, 2017 
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klasse Antal 

elever 

1. prioritet karaktergennemsnit Erklæret ikke-egnet 

Eux13 

 

24 20 elever = 83% 4,8 (43% har et snit på 4 eller 

under) 

10 = 43% ikke erklæret 

udd.parate 

Eux14 

 

16 15 elever = 94% 5,7 (13%% har et snit på 4 

eller under) 

2 = 13% ikke erklæret 

udd.parate 

Eux28 

 

25 23 elever = 92% 5,3 (54% har 4 eller mindre i 

snit) 

6 =  24% ikke erklæret 

udd.parate 

I alt:  65 58 elever = 

89% 

5 ( 44% har 4 eller under i 

snit) 

18 = 28%  

Tabel 5: egen dataindsamling 2016 

Studievejlederen Kuby på Knord ser også dilemmaet i markedsføringen af eux:  

”Det er svært på den ene side at sige: du skal være faglig stærk, men omvendt siger vi også at du kan tage 

eux hvis du er i tvivl om hvorvidt du vil læse videre, eller hvorvidt du kan klare tre års gymnasial uddannelse. 

I virkeligheden vil vi jo helst have hhx-eleverne, da uddannelsen er fagligt krævende, men hvorfor skulle de 

helst ville have os.”82 

Der er en opfattelse af eux, da den netop ligger under eud (erhvervsuddannelserne), at den er 

nemmere at tage.83 

Hun mener endvidere at grunden til at vælge eux er for langt størstedelen af Knords elever selve 

x’et, og at kunne bære huen.  

”Jeg tror at x’et er deres bevæggrund. Det at kunne sige til omverden, at jeg er i gang med en gymnasial 

uddannelse, - uden at de føler sig lige så pressede som på en almindelig gymnasial udd. Halvdelen af min 

eux-klasse84 bude ikke tage eux, men de gør det fordi at det giver respekt med x’et, - altså hvis du skal være 

normbryder og ikke gå den slagne vej. Og de vil sandsynligvis aldrig bruge det til andet end at ville inden for 

handel eller butik. Vi forsøger at fortælle dem, at så kan de lige så godt tage den 1-årige eud, men det vil de 

ikke, fordi at det ikke giver den samme respekt. Men i min klasse, er der nærmest ikke nogen som vil læse 

videre”85  

Spørger man eleverne selv, er det svært at få dette svar frem, da de udmærket ved, at det 

sjældent er en plausibel grund, og således er det også kun gisninger fra studievejlederens side, - 

men omend interessant.  

                                                           
82 Mie Kuby, studievejleder 
83 Kvantitativ analyse, egen tilblivelse 2016, bilag 1 
84 Klasse eux15 på Knord, hvoraf halvdelen er ordblinde eller har andre diagnoser 
85 Mie Kuby, studievejleder 
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Der er en sammenhæng mellem elevernes karakterer og deres viden om ungdomsuddannelserne, 

hvor de elever med højest karakterer har det bredeste kendskab til ungdomsuddannelserne, men 

er samtidig også dem som er mest afklarede med at vælge en gymnasial uddannelse86. Da det 

samtidig tyder på at det er de usikre og tvivlende elever med lave og mellemkarakterer som eux 

umiddelbart tiltrækker, kan der være tale om en udfordring i udbredelsen af kendskabet til netop 

dette segment.  

De unge kan godt se fordelene ved en hurtig og målrettet vej til jobmarkedet og et anderledes 

undervisningsindhold i erhvervsuddannelserne. Men det ses også som væsentligt, at man kan ’se 

sig selv’ i et af de specifikke erhverv, som uddannelserne giver adgang til, hvilket mange af de unge 

ikke kan. Dette er i modstrid med tidligere undersøgelser, hvor der har været en tendens til at 

uddannelsesvalget er præget af fordomme, særligt om erhvervsuddannelser.87 Eleverne i seneste 

undersøgelser mener dog ikke at de vælger erhvervsuddannelsen fra, men at de vælger den 

gymnasiale uddannelse til, for at få flere muligheder senere og for at udskyde det endelige valg 

omkring fremtidsjob.88   

Derudover er det tiltrækkende for mange at være en del af et ungdomsfællesskab, hvilket de unge 

primært associerer med de gymnasiale uddannelser. Erhvervsuddannelserne er ikke kendt for at 

have et godt socialt fællesskab, bl.a. da eleverne er på skolen i kortere forløb, og der er 

vekselvirkning mellem praktik og skoleophold. Da Knords eud-afdeling i Lyngby, som tidligere 

nævnt, ikke er nævneværdig stor, er det sværere at etablere fællesskabsfølelsen med f.eks. fester 

og andre sociale arrangementer.   

Der er dog forskel på, hvilken uddannelse de unge har valgt/overvejer at vælge. Elever som 

orienterer sig mod stx vægter klart det sociale mest (50 %) mens elever, som overvejer at vælge 

eud, vægter dette mindst (26 %). At de eud-orienterede elever vægter dette lavere behøver ikke 

at betyde, at de ikke interesserer sig for det sociale miljø, men at det for mange i høj grad er 

interessen for et bestemt erhverv, der trækker mest.89 

 

Der anses at være fire årsager til at vælge stx:   

                                                           
86 Pless, 2017b 
87 cf. at det er de fagligt svage elever som tager eud 
88 ibid, s15 
89 Pless, 2017b, s.23 
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1) at stx opleves som det oplagte og selvfølgelige valg,  

2) at stx åbner for flest mulige videregående uddannelser  

3) at valg af stx kan udskyde et endeligt valg af uddannelsesretning  

4) at stx ses som den mest oplagte vej til drømmestudiet. 

 

Graf 3 viser et eksempel fra de 

tekniske uddannelser, de 

folkeskolekarakterer som 

eleverne har med på deres 

ungdomsuddannelser, hvor vi ser 

en tydelig forskel på karaktererne 

hos de som har søgt htx, eux og 

eud.  

 

 

De unge, som overvejer eud/eux angiver tre hovedgrunde:  

1) at de overvejer en bestemt erhvervsuddannelse/har et klart jobperspektiv  

2) at de ser erhvervsuddannelsen som spændende og interessant  

3) at de ikke oplever sig selv som gode til eller ikke er interesserede i ’det boglige’.90  

 

Følgende understøtter tanken om, at de mere fagligt udfordrede vælger en erhvervsuddannelse 

og herunder også eux, selv om den kræver den samme studieparathed som de gymnasiale 

uddannelser.  

Eleverne ved godt selv, at fag som dansk og matematik er de vigtigste i folkeskolen, uanset valg af 

ungdomsuddannelse, og i DEAs undersøgelse er ingen af de praktiske fag såsom sløjd, 

madkundskab, håndarbejde valgt som vigtige.91 Det understøttes også af, at man siden 2016 har 

                                                           
90 Pless, 2017a 
91 DEA, 2018, s23 

Graf 3: evalueringsrapport om eux 
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skulle have minimum 02 i dansk og matematik for at tage en erhvervsuddannelse, hvor der ikke 

tidligere har været optagelseskrav.  

Source of Business kommer fra tvivlerne med middelkarakter i folkeskolen. Her er gymnasiet ikke 

nødvendigvis bestemt hjemmefra.  

4.2.1. Influenter 

Forældrene: Da uddannelsesvalget som nævnt er den første store beslutning for de unge på 15-17 

år, er der en vigtig influent-gruppe, som skal tages med i betragtning, ikke mindst 

markedsføringsmæssigt, nemlig forældrene.  

De unge og deres forældre er ’enige’ om, at den unge selv skal træffe uddannelsesvalget. Dog har 

forældrenes mening en betydning for mange af de unge, hvor nogle ungegrupper oplever større 

påvirkning end andre. Generelt opfatter forældrene stx som det bedste valg, hvis man har 

potentialerne til at gennemføre uddannelsen.  

Dog er det i deres optik vigtigst ikke at få nederlag gennem uddannelse, og de mener derfor, at 

børnene primært skal vælge ungdomsuddannelse ud fra deres interesse, og hvad de kan ’klare’. 

Forældrene oplever selv at have for lidt viden om uddannelsessystemet.92 Reklamebureauet Gejst 

er gennem deres analyse nået frem til det samme, og supplerer med, at forældrene gerne VIL 

kende mere til uddannelsessystemet for at kunne guide bedre.93 I DEAs rapport er forældrene den 

                                                           
92 Pless, 2017a 
93 Gejst, 2018 

Tabel 6: Pless, 2017a, center for ungdomsforskning 
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største inspirationskilde til uddannelsesvalg med 51%, efterfulgt af venner på 31% og søskende på 

29%, som det også ses af bilag 5.94 

Det er vigtigt for eleverne at føle, at de selv har taget beslutningen omkring deres valg af 

ungdomsuddannelse, men et spadestik dybere tegner et mere nuanceret billede af forældrenes 

rolle i forhold til valg, hvor der på nogle elever kan ligge et pres for at tage sig en så bred 

uddannelse som mulig.95 

En undersøgelse lavet for specifikke 

eksisterende eux-klasser på Knord viser, at 

forældrene havde større indflydelse end 

eleven selv på deres uddannelsesvalg. 

Tabellen viser prioriteringen, hvor den 

laveste score, har højest indflydelse.  

Dette går udmærket i tråd med, at specielt 

elever med lavere og mellem 

karaktergennemsnit er mere usikre på deres valg, og søger derfor måske større støtte i 

forældrenes guidning.  Landsundersøgelsen fra DEA viser den samme tendens, hvor forældrenes 

støtte omkring elevens uddannelsesvalg har ’nogen’ eller ’stor betydning’ for 70% af eleverne.96 

Samme undersøgelse viser at ca. 4 ud af 10 unge oplever, at deres forældre forventer at de unge 

vælger en form for gymnasial uddannelse og kun 8% forventer at eleven vælger en 

erhvervsuddannelse.97  

Forældrenes egen uddannelsesbaggrund har, ikke overraskende, en meget stor betydning for 

elevens valg af uddannelse. Som det ses i figur 8 i bilag 5, er det 29% af de unge, som kommer fra 

hjem med ufaglærte forældre, der regner med at tage en erhvervsuddannelse; hvorimod de som 

har forældre hvor mindst én af dem har en lang videregående uddannelse, regner 95% med at 

tage en gymnasial uddannelse, mens kun 2% regner med at tage en erhvervsuddannelse. Da Knord 

ligger i et demografisk område med højtuddannede, korrelerer det at kun 5-6% af elever i Lyngby 

og Gentofte kommune vælger erhvervsuddannelse.98  

                                                           
94 DEA, 2018, s.8 
95 Pless, 2017b 
96 DEA, 2018 
97 Ibid. 
98 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 

Tabel 7: egen dataindsamling, 2016 
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UU-vejledere: Viden omkring ungdomsuddannelserne får de unge primært gennem vejledning i 

grundskolen, hvor der findes et fag på skemaet i 8.-10.klasse: Uddannelse og Job, Derudover fås 

viden gennem UU-vejledere (ungdomsuddannelsesvejledere)99 som anses som en anden vigtig 

influent.  

Det forstås naturligt, at UU-vejledernes kendskab til reformerne i ungdomsuddannelserne og 

deres egen opfattelse af samme, er essentiel i forhold til den viden eleverne får omkring deres 

videre valgmuligheder. På Knord er det primært studievejlederne som har kontakten med de 

søgende elever og med UU-vejlederne rundt om i kommunerne.  

”Med det betyder jo, at vi skal sørge for at UU er så klare som muligt på, at de ved hvad vi kan 

(underforstået eux), og hvad vi er, og det synes jeg nu også efterhånden at de er. Jeg synes at de er bedre til 

at spørge ind til vores uddannelser, og jeg synes også at indikerer en større respekt for vores uddannelse, - 

men hvad de gør bag, ved jeg ikke. Og jeg ved ikke hvorvidt de er neutrale. Jeg ved fra nogle elever, at der er 

skoler, hvor der slet ikke tales om erhvervsuddannelser, - specielt privatskoler har jeg hørt det faktisk.”100 

Uddannelsesdirektøren på Knord eud har også et tæt samarbejde med UU-vejlederne gennem 

kommunerne og nævner: 

”Vi skal altid have et godt samarbejde og godt klima… med alle vores UU’ere og nogle vejledere der godt 

kan lide os, - og de føler sig trygge…  - Der er det med eux-2 år…. – vi kan ikke få nogen elevplads – vi har på 

Knord et beredskab hvor vi hjælper flere år efter …. – og det at de ved, at vi har den service og er fagligt 

velfunderede, det gør at de stoler på os…”101 

Derudover har klasselærere i folkeskolen også en betydning, og deres kendskab til ændringerne i 

ungdomsuddannelserne kan ofte være begrænset.102 Således kan der være en tendens til at 

vejlede mod det velkendte, f.eks. stx,  under forudsætning af at eleven er erklæret 

uddannelsesparat.  

4.3. Potentielle indtrængere 
Opfylder man kravene fra undervisningsministeriets side omkring udbydelse af en 

ungdomsuddannelse, kan alle etablere en uddannelsesinstitution. Således er indgangsbarriererne 

ikke uovervindelige. De mange krav i kraft af lovgivningen omkring undervisningen og lærernes 

formelle kompetencer, sammenholdt med at det er en branche som ikke er økonomisk lukrativ, 

betyder at der i de seneste ti år ikke er opstået nye uddannelsesinstitutioner. Tværtimod har det 

været en branche med tendens til sammenlægning af forskellig grad for at opnå stordriftsfordele. 

                                                           
99 UU’s primære opgave er at vejlede og hjælpe elever fra 6.-10. klasse i forhold til valg af uddannelse efter folkeskolen. UU-vejledere er ansat af 
kommunen og findes både på skolerne og i separate UU-centre i landets kommuner.  
100 Mie Kuby, studievejleder 
101 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
102 Pless, 2017a 
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Der er både tale om fusion af samme type uddannelsesinstitutioner, f.eks. som sammenlægningen 

af handelsskolerne i Frederikssund, Hillerød og Lyngby, som er blevet til Knord - eller det kan være 

sammenlægning på tværs af uddannelsesinstitutionerne, f.eks. NeXT, som både er stx, hhx og flere 

af de tekniske skoler i Storkøbenhavn som er gået sammen i en ny organisation.  

4.4. Substituerende produkter 
For de gymnasiale uddannelser er dannelsen af eux et substituerende produkt, som udgør (eller 

gerne burde udgøre) en trussel, men eftersom den samlede sum af søgning til 

erhvervsuddannelserne ikke er steget endnu, har eux’en primært ’spist’ af egne rækker, det vil 

sige de elever som ellers ville tage en almindelig erhvervsuddannelse, og så eventuelt senere løfte 

sine fag til gymnasialt niveau gennem GSK.103  Dette er modstridende med eux-elevernes egen 

opfattelse af, at de ville have taget en gymnasial uddannelse, hvis eux ikke havde eksisteret. Først 

når der ses en stigning i erhvervsuddannelserne samlet, og et fald i de gymnasiale uddannelser, 

kan man tale om at eux er en succes som et substituerende produkt.  

Ser man på alle ungdomsuddannelserne som helhed, findes ingen substituerende produkter, 

hvilket heller ikke er muligt, med mindre man fra ministeriets side laver en ny type 

ungdomsuddannelser. Lige nu kunne det nærmeste på et substituerende produkt være at de unge 

i stigende omfang vælger at tage deres ungdomsuddannelse i et andet land, altså at der kommer 

den samme internationale mobilitet på ungdomsuddannelserne, som det har været en stærkt 

stigende tendens på de videregående uddannelser.  

En anden mulighed, som ikke er urealistisk på sigt, kunne være at genindføre mesterlæren. Den er 

forsvundet blandt andet fordi virksomhederne helst ville have at eleverne havde et teoretisk 

fundament, inden de kom i lære, og at de ikke på samme måde følte sig forpligtet til ’sidemands-

oplæring’, og sikre sig at eleven kom igennem de forskellige kompetencer i løbet af tiden i 

virksomheden. Der er mulighed for mesterlære i forbindelse med STU104, hvilket vil sige de 4-5% af 

unge, som ikke er i stand til at tage en almindelig ungdomsuddannelse.    

4.5. Leverandører 
Ser vi bort fra leverandører af materiale, såsom it-udstyr og inventar, er hovedgruppen af 

leverandører til ungdomsuddannelserne underviserne. Lige nu er der ikke mangel på arbejdskraft 

inden for det område, og således står underviserne ikke i en stærk forhandlingsposition. Og selv 

                                                           
103 Gsk = gymnasiale suppleringskurser 
104 STU = særlig tilrettelagte uddannelser 
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om alle uddannelsesinstitutioner gerne vil tiltrække den bedste arbejdskraft, så er det sjældent 

kvaliteten af undervisningen som er et konkurrenceparameter, når de unge står over for deres 

første uddannelsesvalg.  

4.6. Konkurrencesituationen i branchen 
Konkurrencestrukturen som ungdomsuddannelserne befinder sig på er et heterogent marked105, 

da det på ingen måde er ligegyldigt for eleven hvilken uddannelse der tages, og hvor den tages. I 

modsætning til andre brancher, er der dog ikke helt den samme tætte konkurrence, da 

beliggenheden er et vilkår og dermed et statisk konkurrenceparameter. I de geografiske områder 

hvor der er logistisk adgang til flere institutioner som udbyder den samme uddannelse er 

konkurrencen større, da der ofte ikke langt mellem stx institutionerne, og i storbyområderne 

heller ikke erhvervsuddannelserne. Således vil der blandt nogle institutioner være en tættere 

konkurrence end på de befolkningsmæssigt tyndere områder, - hvor valget i større grad kan 

afhænge af, både hvilken institution, men også hvilken ungdomsuddannelse, som er logistisk 

tilgængelig. Dette gør sig gældende for Knords Lyngby afdeling i langt højere grad end Knords 

Hillerød og Frederikssundafdeling. Som Skov Nielsen ligeledes har påpeget, så er Knord en 

regionsskole som dækker et meget stort geografisk område, og som har konkurrence fra både de 

gymnasiale uddannelser i området, og fra andre handelsskoler i resten af Storkøbenhavn.106  

Der ses endvidere tydelige forskelle på uddannelsesvalget geografisk, hvor specielt region 

Hovedstaden og Region Sjælland har en markant større andel af elever som skal i gymnasiet efter 

hhv 9. og 10. klasse. I de to regioner er det f.eks. hhv. 52 og 54% som vælger gymnasiet efter 9. 

klasse, hvor landsgennemsnittet er på 43%107, som det vises i bilag 3 

Eftersom skolernes indtægt for den enkelte elev er skrumpet gennem de seneste år,108 er 

konkurrencesituationen skærpet. Konkurrenceparametrene inden for branchen er, ud over 

beliggenhed, præget af fokus på linjer. Det kan f.eks. være innovationslinjer, e-sport og 

internationale linjer. Da det i et heterogent miljø gælder om at adskille sig fra sine konkurrenter 

har mange af landets ungdomsuddannelser opdaget vigtigheden af at have en profil. Tendensen 

omkring at markedsføre sin uddannelsesinstitution med et særpræg er en udvikling som har 

fundet sted inden for de seneste 5-10 år109. Knord har i deres stx uddannelses en profil som 

                                                           
105 Kunden har en høj præference for et produkt/mærke frem for et andet 
106 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
107 DEA, 2018 
108 Jeg kommer ind på økonomien i et senere afsnit 
109 Valeur, 2016 – Andersen, 2016 
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innovations-gymnasium, da de har kunne trække på kræfter fra den merkantile del af skolen, men 

eud/eux uddannelsen har ikke en særskilt profileringslinje. Tidligere har Knord forsøgt sig med 

internationalisering på erhvervsuddannelserne, men det har været småt med tilmeldingerne og 

således er det ikke længere noget skolen profilere sig specifikt på. Skov Nielsen ville stadig gerne 

kunne profilere sig på at være internationalt stærke. Så til spørgsmålet om, hvorvidt hun har været 

misundelig på andre skoler svarer hun: 

”altså, i Århus, der har de en international medarbejder, - der udelukkende har fokus på PIU-ophold110… Det 

kunne i vores område været et godt parameter at slå mere på det internationale. Men der er ikke så mange 

elever der søger frivilligt. Vi skal nærmest prikke dem for at de vil med. De står heller ikke i kø til PIU-ophold. 

Men i Århus, der står de i kø, og de sender 60-80 elever af sted om året… Men det har selvfølgelig også 

noget at gøre med hvad vi har af hænder, og hvad vi har økonomi til.111 

Konkurrenceformen i branchen er præget af et differentieret duopol hvis udgangspunktet er 

gymnasiale uddannelser over for erhvervsuddannelser112, og hvis vi ser det mere nuanceret med 

de enkelte uddannelser i fokus, er der tale om differentieret monopol, med stx som den 

altdominerende spiller.  

Horisontal konkurrence: ser vi på de mest 

nordlige afdelinger Knord i Hillerød og 

Frederikssund, så er den eneste anden 

spiller på det horisontale niveau, 

Erhvervsskolen Nordsjælland, som 

tilbyder eud/eux-business og dele af 

tekniske eud-linjer. 113 Skolen ligger i 

Helsingør, og har et blandet ry, ikke 

mindst fordi de i 2017/2018 var ved at 

lukke ned, men så er de alligevel 

fortsatte,- hvor Knord overvejede 

muligheden for opkøb og overtagelse af skolen, da Knord så ville være eneste spiller inden for 

handel på hele Nordsjælland. Skolen er forholdsvis lille men ikke des do mindre, er der mulighed 

for flere af Knords randområder at vælge, f.eks. for folk som bor i Hørsholm, eller i området 

                                                           
110 PIU = Praktik i udlandet, hvor man tager dele eller hele af elevpladsen i udlandet 
111 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
112 Hvilket er en måde som det ofte opgøres på – qua tabellen om uddannelsesvalg 
113 Esnord.dk 
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mellem Hillerød og Helsingør. For Frederikssunds vedkommende, er der stort set ingen 

konkurrence, hvis eleven har besluttet sig for en merkantil uddannelse, da nærmeste 

handelsskoler er Knord i Hillerød, eller handelsskolen i Roskilde.  

Ser man derimod på Knords eud i Lyngby, er situationen en anden. Skolen har selvfølgelig et 

overlap i visse byer, hvor de enten kan vælge Frederikssund, Hillerød eller Lyngby, og hvor det er 

logistikken om ofte er afgørende. Men derudover har Lyngby en mere snæver konkurrence, 

primært fra Niels Brock i Kbh. centrum, og fra NeXT som bl.a. er beliggende i Ballerup.  

Knord i Lyngby, har sine primærområder i Lyngby, Gentofte, Virum, Holte, men også en del fra 

Hørsholm, da der er gode transportmuligheder til Knord i Lyngby, og der samtidig er en ’vis 

tradition’ for at læse i Lyngby, frem for Hillerød eller Helsingør. Derudover er skolens randområder 

Gladsaxe, Søborg, Herlev, Hellerup. Alle områderne er kendetegnet ved, at der er en skole, enten 

NeXT i Ballerup, eller Niels Brock i Kbh. som er tættere på.  

De to figurer: 4: egen udarbejdelse 



  49 
 

Niels Brock; er Danmarks største og ældste handelsskole, og har navnet i sig selv som blandt 

kunder giver et kvalitetsstempel. Det var i tidernes morgen fint at gå på Niels Brock, og skolen har 

gennem årene benefittet fra historikken. Skolen lægger selv vægt på det i deres værdigrundlag: 

”Vi ved, at det er vigtigt, at holde fast i værdierne, og således er købmanden et forbillede for det 

moderne Niels Brock. Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels 

Brock. Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. Man er en 

del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. 

På Niels Brock kalder vi det for den Brock'ske forskel: 

 Vi opfører os ordentligt i alle relationer. 

 Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter. 

 Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative. 

 Vi er professionelle, og vi gør os umage. 

 Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.114 

Niels Brock havde i 2016 ca. 4.700 årselever, altså c.a 40% flere end Knord.115. Af NBs samlede 

omsætning har en markant større andel af deres omsætning på IDV. I regnskabet fra 2016 ses det 

at IDV udgør 33% af NBs samlede omsætning, hvor Knords IDV udgør 12%. For Knords 

vedkommende er der primært tale om Modtagerklasserne hvor kommunerne er kunderne, 

hvorimod NB har en del deltagerbetalte kursus aktiviteter, både i Danmark og internationalt. 

Således er de mindre sårbare over for de beskæringer som finder stedet i taxametertilskuddet i 

disse år.116  

Omkostninger til markedsføring på NB ligger på ca 4 mill, en procentdel af de samlede 

omkostninger på 1,1 i modsætning til Knords 1,4 mill svarende til 0,6%. Specielt løn og 

lønafhængige omkostninger er der stor forskel på de to skoler med godt 2 mill til løn på NB og 

500.000 til løn på Knord.117   

                                                           
114 https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/vaerdigrundlag 
115 http://regnskabsportal.UVM.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx 
116http://regnskabsportal.UVM.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx 
117 http://regnskabsportal.UVM.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx 

 
 

https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/vaerdigrundlag
http://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx
http://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx
http://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/ShowAccountsReport.aspx
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I 90’erne og 00’erne var Niels Brock præget af en del uheldige oplevelser omkring ballade og 

trusler, således at de måtte ansætte vagter ved skolens forskellige afdelinger, specielt udfordret 

var skolen erhvervsuddannelser på Amager, men de har været meget opmærksomme på deres 

elevoptag de senere år, og der er ikke samme ’uro’ omkring skolen længere.   

Niels Brock profilerer sig, ud over på selve navnet, på at have et stærkt internationalt islæt, at 

have en del online kurser og at have elitegymnasieklasser. Ifølge Skov Nielsen markedsfører de sig 

på ’kun at ville have de skarpeste knive i skuffen’, og der er flere som er blevet afvist i optagelse på 

Nb, trods at de opfylder karakterkravene, som søger ud hos os.118 Alligevel har Nb en 

frafaldsprocent på 18% i forhold til vores frafaldsprocent på 9,3%.119. Niels Brock er ikke med i 

skolesamarbejdet hos Gejst reklamebureau omkring markedsføringen af Eux-business, og 

markedsfører den som værende gymnasial.120 De har endvidere ikke oprettet 10.klasser med GF1 

overgange som så mange andre erhvervsskoler har, og de har meget lidt brobygningsaktiviter. Der 

har i 2017 været en generel nedgang i antallet af årselever på langt de fleste af deres 

uddannelsesretninger121 

Både Rikke Skov Nielsen og Filip Lange ser Niels Brock som vores største konkurrent.  

NeXT er resultatet af fusion i 2016 med KTS og CPH West122 og fordeler sig på 14 adresser i 

Storkøbenhavn. De havde i 2016 godt 7.000 årselever, og har i de seneste år haft vigende optag, 

ikke mindst inden for den merkantile retning.123 Deres nærmeste handelsskole/merkantile 

afdeling ligger i Ballerup, og vi deler derfor elevoptag fra f.eks. Herlev og Gladsaxe. Knord opfatter 

ikke NeXT som en stor konkurrent, -da de mener at elevgruppen i Ballerup er markant anderledes 

end på Knord. Der har i Ballerup ligeledes, som på Niels Brock, været en del optøjer og ballade, og 

skolen har blandt eleverne ry for at være useriøs. For tiden vælger de fleste af elever fra Gladsaxe 

Knord frem for NeXT i Ballerup. 

Den vertikale konkurrence: Da eux gerne vil have elever fra de gymnasiale uddannelser, befinder 

der sig ikke mindst en konkurrence fra de omkringliggende hhx, stx, htx og hf.  Til en vis grad, vil 

der være kannibalisme fra egen hhx og stx studerende i Lyngby, men målet er at vinde 

markedsandele de omkringliggende gymnasier som f.eks. Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium, 

                                                           
118 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
119 Tal ifølge Rikke Skov Nielsen, - er ikke blevet verificeret af undertegnede 
120 I modsætning til en erhvervsuddannelse (som den i virkeligheden er) 
121 https://nielsbrock.dk/media/1548/bilag-25-management-notat-2017.pdf  
122 Kts (Københavns Tekniske Skole) CPH West (handelsskoler i Ballerup, Tåstrup og Ishøj) 
123 https://NeXTkbh.dk/media/2472/NeXT-aarsrapport-2016.pdf 

 

https://nielsbrock.dk/media/1548/bilag-25-management-notat-2017.pdf
https://nextkbh.dk/media/2472/next-aarsrapport-2016.pdf
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Rungsted Gymnasium …. I forbindelse med den vertikale konkurrence er der mere fokus på deres 

uddannelsesretningsvalg frem for deres institutionsvalg. Derfor ses der ikke på de enkelte 

gymnasiers strategier og pay-off, men hvor det er Gejst generelle kampagne og UVMs generelle 

eux-kampagne som skal ændre elevgruppens holdning til ungdomsuddannelser.  

5 – Den uafhængige omverden 
Forskellen på den afhængige og uafhængige omverden, er at virksomhederne kan have en vis 

indflydelse på forholdet til kunder, konkurrenter, leverandører, - så er det i den uafhængige 

omverden udelukkende et spørgsmål om at tilpasse sig og navigere i forhold til 

samfundsforholdene, hvor PEST-modellen bruges som afsæt i politiske, økonomiske, socio-

kulturelle og teknologiske forhold.   

5.1. Det politiske system 
Da uddannelsessystemet ligger i offentlig regi, er de politiske beslutninger altafgørende i forhold 

til det billede som tegner sig i branchen. Her er det ikke udelukkende markedskræfterne med de 

almindelige udbud- og efterspørgselsteorier som styrer, - om end kunderne/eleverne kan have en 

vis indflydelse på udbuddet. Men det er staten som definerer både udbud og indhold af 

ungdomsuddannelserne i Danmark, og alle uddannelser er underlagt meget strikse krav for at 

kunne være udbyder af en given uddannelse, og modtage taxameterpenge.  

Sommeren 2015 kom et optagelseskrav på 02 i dansk og matematik for at komme ind på 

erhvervsuddannelserne. Til sammenligning er kravet for at komme på en almindelig gymnasial 

uddannelse et gennemsnit på 4.124 Det har vist sig at disse krav ikke har haft den store betydning i 

forhold til søgningen på de forskellige uddannelser, - dog er der sket et fald i elevfrafald på 

erhvervsuddannelserne.125 På Knord har den været forholdsvis stabil, om end let faldende de 

senere år, - måske vi fordi vi allerede inden havde visitationssamtaler med elever som ikke havde 

et gennemsnit på 02.  

Reformen af ungdomsuddannelserne som er sket gennem de seneste 3-4 år, først med 

erhvervsuddannelsesreformen som førte til dannelsen af Eux og dernæst gymnasiereformen med 

skærpelse af karakterkrav i forhold til optagelse, - er begge på baggrund af den strukturelle 

ændring, som er sket i elevernes uddannelsesvalg i forhold til hvad arbejdsmarkedet har brug for.  

                                                           
124 UVM, 2017 
125 Rambøll, 2017 
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Man kan dog sige, at regeringen kan ændre, stille krav og ændre lovgivningen, men det er et tungt 

system af institutioner som skal implementere disse ændringer, og fra første strøtanker til 

implementering kan der nemt gå 4-6 år.  Derudover kan der opstå tvivl om hvem som er ansvarlige 

for den medfølgende markedsføring og informationskampagne omkring uddannelsernes ændring.   

I forhold til eux, bliver der fra UVM konkluderet, at det tager tid for en ny uddannelse at vinde 

terræn i feltet af ungdomsuddannelser og dermed tiltrække elever. På tværs af eux-uddannelserne 

er der en oplevelse af, at det kræver en kontinuerlig indsats over en årrække, før de unge og deres 

forældre får øjnene op for en ny uddannelse, og før den dermed anses som en mulig vej til 

arbejdsmarkedet og videregående uddannelse.126 

I april måned 2018 blev der i forbindelse med OK18 indgået forlig omkring 8% lønstigning til 

undervisere inden for statsområdet127. Med mindre at staten samtidig øger taksameter-satsen for 

skolerne, medfører det en øget personaleomkostning uden tilsvarende øget indtægt.  

5.2. Økonomiske forhold 
I forhold til produkter og serviceydelser som hører under de frie markedskræfter, så er 

kunderne/eleverne ikke de samme som dem der betaler for produktet. Ungdomsuddannelserne 

får taxameterpenge pr. elev. Taxameterbeløbet pr. elev er forskelligt for uddannelserne, med 

begrundelse i, hvor specialiserede fag der findes, for eksempel på grund af fysik-lokaler, 

idrætshaller mv. Eud/eux-business får markant lavest tilskud, da ingen specifikke lokaler er 

nødvendige der. Der eksisterer også et tilskud kaldet færdiggørelsestakst, som bliver udløst, når en 

elev har gennemført en ungdomsuddannelse på institutionen. Denne takst har været meget 

omtalt, eftersom det kan medvirke til at ’holde på’ eleven for længe, trods højt fravær eller andet. 

Der er nu indført et socioøkonomisk taxameter, som i stedet giver ekstra tilskud til uddannelser 

med elever som har problemer med at gennemføre, af en faglig eller socio-kulturel karakter og 

derfor f.eks. har behov for mentor-støtte.128 Dette kan være til fordel for erhvervsuddannelserne, 

der historisk set har elever med en stærkere socialt belastning. Knord har fået betydelig 

økonomisk støtte til dækning af lærerassistenter, mentorer og IT-rygsække.  

                                                           
126 Rambøll, 2017, s8 
127 Som erhvervsuddannelserne er en del af 
128 Thomsen, 2014 
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DEG-L’s økonomianalyse 2016,  

De seneste 3 år, er taxametertilskuddet skåret med 2% årligt, hvilket har haft en stor indflydelse 

på medarbejdernes arbejdsforhold og på undervisningens opbygning. Lige nu skønnes det, at der 

fortsat bliver en 2% besparelse frem til minimum 2020 ift. regeringens nuværende udfald og 

formodentlig også længere frem.129  

Danske erhvervsskoler og erhvervsgymnasiers samlede resultat er steget fra 2015 til 2016. 

Resultatet før finansielle og ekstraordinære poster er således steget med ca. 4,2 %, svarende til 

11.922 tkr. Der er en relativ stor stigning i ekstraordinære poster, hvilket dækker over skoler med 

både store negative ekstraordinære poster, men også skoler med store ekstraordinære indtægter 

på de ekstraordinære poster. Skolernes samlede resultat er således i 2016 forbedret med 80.868 

tkr. i forhold til 2015.  

 

Kilde: DEG-L’s økonomianalyse 2016 

Ser vi på overskudsgraden for 

erhvervsskolerne, er de omkring 

2,5% ikke højt, men det er 

generelt for branchen, - da også 

gennemsnittet på stx-

institutionerne ligger på en overskudsgrad på 2,1%  

                                                           
129 Bøttcher, 2017 

Tabel 8; benchmarking, 2016 
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Generelt anses ungdomsuddannelserne samlet set at have en sund økonomi ifølge 

undervisningsministeriet, da skolerne jo ikke som udgangspunkt skal producere et overskud, og 

netop bruge de midler de har til rådighed til at udvikle og højne kvaliteten af den respektive 

uddannelse.130 

5.3. Socio-kulturelle forhold 
De socio-kulturelle forhold lægger sig tæt op af kunderne/de unge i den afhængige omverden. Her 

forsøges set på forholdende i det større perspektiv.  

5.3.1. Demografisk udvikling 

Konsumentenheden som i denne opgave er de unge som færdiggør grunduddannelsen, er ikke en 

konstant størrelse. 

Som det ses af 

tabellen, er der 

sket et fald af 15-

16 årige fra 2010 til 

i dag, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 UVM, 2017c 

Graf 4: dst.dk – egen tilvirkning 

Graf 5: dst.dk – egen tilvirkning 
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I en befolkningsfremskrivning af selvsamme aldersgruppe ses en lettere stigning frem til 2024, 

hvorefter der atter sker fald i den unge aldersgruppe. Denne ændring i befolkningsudviklingen er 

problematisk for uddannelsesinstitutionerne, da der er en lav grad af fleksibilitet i forhold til 

klasselokaler, medarbejderstab med videre. Statistik kan præsenteres på forskellig vis, så der gøres 

her opmærksom på at faldet på 15-årige sker fra f.eks. 68.000 til 63.000 hvilket er et fald 8%. Som 

tidligere nævnt befinder Knord i Lyngby sig i et demografisk område som bærer præg af en høj 

uddannelsesgrad og dermed følgende tradition for at tage en gymnasial samt videregående 

uddannelse.  

5.3.2. Det senmoderne samfund 

I det senmoderne samfund er der sket ændring i opfattelsen af uddannelse, og hvorledes 

uddannelsesvalget i betydeligt større omfang end for en generation siden, er med til at danne ens 

identitet, og markere hvordan man i samfundet positionerer sig. Derfor er der også kommet en 

styrket fokus på karakterer, ikke mindst hjulpet på vej af de politiske vinde.131 

Mange unge ser uddannelsesvalget som et individuelt ansvar, der falder tilbage på dem, hvis de 

vælger forkert og må vælge om. At ungdomsuddannelsesområdet er centralt set i et 

samfundsperspektiv afspejler sig i den uddannelsespolitiske opmærksomhed, der rettes mod det. 

Som følge af områdets vigtige rolle, har det på forskellige måder gennem tiden været på den 

politiske dagsorden, ligesom det også er et fokuspunkt i både EU og andre store internationale 

fora.132 

At vælge en gymnasial uddannelse i forhold til en erhvervsuddannelse har altid været en måde at 

stige op af den sociale rangliste, og således vil det også for de unge i dag være forbundet med 

social mobilitet eller social stadfæsten. Grundet den sociokulturelle forskellighed på 

danmarkskortet, er der også store regionale forskelle på elevernes uddannelsesvalg, med 

eksempelvis en højere procentdel af elever som vælger gymnasiale uddannelser nord for 

København, og en højere andel af elever som vælger erhvervsuddannelser på den Københavnske 

Vestegn.  

                                                           
131 Andreasen, 2017 
132 Andreasen, 2017, s.12 
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Det fremgår af figuren, at der fra 2001 til 2013 har været et støt fald i andelen af elever, der 

ønsker at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Siden da er andelen stabiliseret. I 2017 er andelen 

18,5 procent. I samme periode har der været en stigende tendens i andelen, der har ønsket at 

fortsætte på en gymnasial uddannelse. I 2001 var der således 59 procent, der ønskede en 

gymnasial uddannelse, men andelen i 2017 var steget til ca. 74 procent, som vi tidligere har set.  

 

Note 1) Stu som tidligere er 
beskrevet.  

Note 2) omfatter de elever 
som ikke starter på en 

ungdomsuddannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Teknologiske forhold 
Den teknologiske udvikling har betydet, at der i branchen er skabt mulighed for online-

uddannelser, og virtuel undervisning, - hvilket giver nogle nye konkurrenceparametre skolerne 

indbyrdes. I kraft af nedsættelse af taxametertilskud og sparrekrav, samt de teknologiske 

muligheder for ikke at være fysisk til stede, vil vi formodentlig se mere og mere til virtuel 

undervisning og hele ungdomsuddannelser som tilbydes on-line.133 

Langt de fleste ungdomsuddannelser har i dag primært e-bøger i deres undervisning, og al 

registrering af elever, opgaveaflevering, eksaminer mv. foregår elektronisk. Det fordrer nye 

kompetencer hos medarbejderne som ellers har deres faglighed i fagene, men nu står over for en 

ny pædagogisk didaktisk udfordring. Derfor er der også krav fra UVM om at alle lærere på 

                                                           
133 F.eks. Niels Brock Handelsskole, udbyder supplerende uddannelser online, ( https://www.brock.dk/online-uddannelser/)  

Graf 6: Styrelsen for IT og Læring, optagles.dk, 2017 

https://www.brock.dk/online-uddannelser/
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ungdomsuddannelserne i en årrække fra 2015 – 2020 skal igennem et kursusforløb i digital 

didaktik på 10 ects-point.134    

5.5. Muligheder  
Som en opsamling på ekstern analyse fremhæves hvilke områder som kan have indflydelse på 

Knords fortsatte virke.  

 

 Regeringen har fokus på erhvervsuddannelserne, og eux er opstået som en del af 

uddannelsesreformen, for at gøre erhvervsuddannelser til en attraktiv alternativ mulighed 

frem for de gymnasiale uddannelser. Det betyder også at undervisningsministeriet selv 

markedsfører uddannelsen nationalt.  

 

 Der har aldrig været højere refleksion og tvivl hos de unge omkring valget af 

ungdomsuddannelse, godt hjulpet på vej af det senmoderne samfund, - alle de valg man 

har, og mediernes fokus på uddannelse, karrierevalg. Der er en lille vigende tendens til at 

’man bare vælger det som kammeraterne gør’ selv om det stadig er i spil.  

 

 En stramning på de gymnasiale uddannelser omkring karakterkrav kan sætte flere elever i 

en tvivlende position omkring valget, hvor eux med et lavere karakterkrav kan give eleven 

mulighed for stadig at få en hue på.  

 

 Ud af Knords tre horisontale konkurrenter, er det kun Niels Brock som står med en stærk 

profil. Både NeXT og ESNORD har svært ved at finde fodfæste.  

 

 Eux-business har en ’genvejs-fordel’ i forhold til de andre eux-uddannelser, da man kan 

læse direkte videre efter to år, frem for de 4 år. Det kan give eleverne en fornemmelse af 

en kort uddannelse, og en mulighed for at ’slippe’ for at prøve kræfter med 

arbejdsmarkedet noget tid endnu.  

 

5.6. Trusler 
Trusler ses som faktorer i Knords omverden, hvor det gælder om for Knord at tilpasse sig, så vidt 

muligt. Her kommer en opsamling af potentielle trusler. 

                                                           
134 EVA, 2015 
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 Alle ungdomsuddannelser har fået et spare-påbud på 2% årlig, idet der skæres i 

taxametertilskuddene. Dette gælder dog ikke kun Knord, men også andre 

uddannelsesinstitutioner. Men skolernes vægtning af hvor der kan spares, kan dermed 

variere en del. Dette medfører også en skærpet konkurrence om ofte den samme 

målgruppe.  

 

 I frygten for at vælge forkert, er der en tendens blandt de unge til at vælge det brede og 

det sikre valg. Derfor er der også 74% af en ungdomsårgang som vælger en gymnasial 

uddannelse, og 64% af disse vælger det almene gymnasium – for ikke at lukke døre.  

 

 Knord er bundet op på politiske beslutninger, både hvad angår udbud af undervisning og 

indkomst gennem taxameter. Der er således færre handlingsmuligheder og mindre 

spillerum i forhold til en almindelig virksomhed.  

 

 Der er i OK18 gennemført betragtelige lønstigninger for personalet gennem en tre-årig 

periode. Dette har stor betydning for Knord som er en personaletung servicevirksomhed. 

Der er ikke udsigt til tilsvarende øget taxametertilskud, hvilket betyder at økonomien på 

andre områder end lønnen skal yderligere strammes.  

 

 Niels Brock har en stærk profil, og samtidig er en del af deres indtægter baseret på IDV, 

hvilket ikke gør dem lige så sårbare over for ændringer i taxametertilskud som andre 

ungdomsuddannelser.  

 

5.7. Opsamling på OT-analyse 

Med baggrund i PEST-analysen og Porters Five Forces tegner der sig et billede af hvilke muligheder 

og trusler som det er værd at se nærmere på for branchen i al almindelighed, og eux i 

særdeleshed. 
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Opportunities Threats 

 

 Der er fra regeringens side sat øget fokus på 

direkte kompetencegivende 

ungdomsuddannelser og dermed eud 

 

 Større refleksion over uddannelsesvalg blandt 

kunderne/de unge 

 

 Teknologi muliggør nye måder at tænke 

undervisning og uddannelse på   

 

 Grundet øget karakterkrav flyttes muligvis en 

elevgruppe fra de gymnasiale uddannelser til 

erhvervsuddannelserne 

 

 Eux-business har, i modsætning til de andre 

linjer af eux, mulighed for at eleven læser 

direkte videre efter de to års grundforløb. 

 

 NeXT er ny og har svært ved at etablere deres 

nye image. Lider af fusionsvanskeligheder.  

 

 Erhvervsskolen Nordsjælland kæmper for 

overlevelse og har været tæt på at lukke 

 

 

 Økonomiske besparelser på 

ungdomsuddannelserne hen over en 10-årig 

periode (som minimum) 

 

 Uddannelsessystemet er båret af traditionelle valg 

= de velkendte uddannelser 

 

 Frygten i det senmoderne samfund for at vælge 

forkert, eller vælge for snæver 

uddannelsesretning 

 

 Skærpet konkurrence uddannelsesinstitutionerne 

imellem grundet presset økonomi og kamp om 

samme målgruppe 

 

 Branchen er både økonomisk og 

lovgivningsmæssigt dybt afhængig af politiske 

beslutninger, og dermed også den til hver tid 

siddende regerings politiske agenda. 

 

 Niels Brock er som største konkurrent et større 

udbud og en stærkere profil 

 

 Niels Brock har en stor del af deres omsætning fra 

IDV og dermed ikke så taxameterafhængige  

 

 Ok18 har betydet anseelige lønstigninger, uden at 

der nødvendigvis sker en tilsvarende stigning på 

taxametertilskud.  

 

 

5.8 Delkonklusion på interne og ekstern analyser 

5.8.1 Swot 

En swot-analyse er ikke at betragte som en facitliste, men et værktøj som bruges fremadrettet i 

forbindelse med virksomhedens strategiske planlægning. På baggrund af Swot-analysen overvejes 

hvilke styrker og svagheder der lægges vægt på i forhold til den fremadrettede strategiske 

planlægning. 
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Interne situation 

Strengths Weaknesses 

 En høj andel af samlede omkostninger går 

til selve undervisningen 

 

 En loyal medarbejderstab med høj 

anciennitet 

 

 En øverste ledelse med et stærkt DNA   

 

 En konservativ økonomisk politik, ikke 

mindst ift bygninger som er selvejede 

 

 En høj soliditetsgrad 

 

 En høj faglighed i undervisningen 

 

 Stor fokus på den sociale ansvarlighed, 

både ift. relationen og gennemførelse af 

frafaldstruede elever samt opretholdelsen 

af Skolepraktik og modtagerklasser 

 

 En skole med en historik og dermed en 

stolthed og tilfredshed hos medarbejderne 

 

 En forholdsvis flad hierarkisk organisation 

med stor medarbejderindflydelse 

 

 

 Et lavere markedsføringsbudget en 

gennemsnittet af erhvervsskoler 

 

 Fordeling på fire afdelinger bebyrder 

ledelse og administration, samt sværere at 

opnå fulde klasser 

 

 Den store geografiske spredning gør det 

svært at vedligeholde relationer til 

kommuner og folkeskoler. 

 

 Eleverne får ikke samme fornemmelse af 

at være en del af en stor organisation, da 

flere af afdelingerne ikke er store, f.eks. ift. 

fester m.v. 

 

 En forsømt hjemmeside, som ikke 

appellerer til målgruppen. 

 

 En ledelsesgruppe som ikke har haft fokus 

på markedsføring og storytelling 

 

 En markant direktør som inden længe går 

på pension. Uvished om virksomhedens 

fremadrettede profil. 

 

Eksterne forhold 

Opportunities Threats 

 Der er fra regeringens side sat øget fokus 

på direkte kompetencegivende 

ungdomsuddannelser og dermed eud 

 

 Større refleksion over uddannelsesvalg 

blandt kunderne/de unge 

 

 Teknologi muliggør nye måder at tænke 

undervisning og uddannelse på   

 

 Økonomiske besparelser på 

ungdomsuddannelserne hen over en 10-

årig periode (som minimum) 

 

 Uddannelsessystemet er båret af 

traditionelle valg = de velkendte 

uddannelser 

 

 Frygten i det senmoderne samfund for at 

vælge forkert, eller vælge for snæver 

uddannelsesretning 
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 Grundet øget karakterkrav flyttes muligvis 

en elevgruppe fra de gymnasiale 

uddannelser til erhvervsuddannelserne 

 

 En stigning i ungdomsårgangene frem mod 

2017 giver øget elevoptag. 

 

 NeXT er ny og har svært ved at finde 

etablere deres nye image. Lider af 

fusionsvanskeligheder.  

 

 Erhvervsskolen Nordsjælland kæmper for 

overlevelse og har været tæt på at lukke 

 

 Skærpet konkurrence 

uddannelsesinstitutionerne imellem 

grundet presset økonomi og kamp om 

samme målgruppe 

 

 Branchen er både økonomisk og 

lovgivningsmæssigt dybt afhængig af 

politiske beslutninger, og dermed også den 

til hver tid siddende regerings politiske 

agenda. 

 

 Niels Brock har som største konkurrent et 

større udbud og en stærkere profil 

 

 Niels Brock har en stor del af deres 

omsætning fra IDV og dermed ikke så 

taxameterafhængige  

 

 Ok18 har betydet anseelige lønstigninger, 

uden at der nødvendigvis sker en 

tilsvarende stigning på taxametertilskud 

 

 

 

 

5.8.2 Tows 
På baggrund af Swot-analysen udarbejdes en Tows matrix, for at identificere en række strategiske 

muligheder for Knord. Da Swot-analysen er forholdsvis omfattende, vil jeg udvælge nogle af 

punkterne, som har mest fokus på den kommende markedsføringsplan. 
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Interne forhold 

Stærke sider (S) 

1. En høj andel af samlede 

omkostninger går til selve 

undervisningen 

 

2. En loyal medarbejderstab 

med høj anciennitet 

 

3.En høj faglighed 

 

 

Svage sider (W) 

1. Et lavere 

markedsføringsbudget en 

gennemsnittet af 

erhvervsskoler 

 

2.En forsømt hjemmeside, som 

ikke appellerer til målgruppen 

 

3.En ledelsesgruppe som ikke 

har fokus på mf og storytelling 

Ek
st

er
n

e 
fo

rh
o

ld
 

Muligheder (O) 

1. Der er fra regeringens side 

sat øget fokus på direkte 

kompetencegivende 

ungdomsuddannelser og 

dermed eud 

 

2. Større refleksion over 

uddannelsesvalg blandt 

kunderne/de unge 

 

3. NeXT er ny og har svært 

ved at finde etablere deres 

nye image. Lider af 

fusionsvanskeligheder.  

(SO) Strategiske tiltag 

SO1: italesæt på hjemmeside 

at der bruges flere kr end 

gennemsnittet på uv. 

 

SO2: Gennem brobygning 

gives kommende elever 

indblik i hverdagen på Knord 

 

SO3: Synliggør de mange 

muligheder efter endt eux 

gennem testimonials 

 

(WO) Strategiske tiltag 

WO1: kombiner egen 

markedsføring med statens 

eux-fokus 

 

WO2: Øget markedsføring i 

randområderne f.eks. 

Hørsholm  

 

Trusler (T) 

1. Uddannelsessystemet er 

båret af traditionelle valg = 

de velkendte uddannelser 

 

2. Frygten i det senmoderne 

samfund for at vælge 

forkert, eller vælge for 

snæver uddannelsesretning 

 

3. Niels Brock har som 

største konkurrent et større 

udbud og en stærkere profil 

(ST) Strategiske tiltag 

ST1: virksomheder fortæller 

om muligheder efter endt 

udd. på Knord  

 

ST2: rollemodeller fortæller i 

videoer om fagligheden og 

lærerne på Knord 

 

(WT) Strategiske tiltag 

WT1: hjemmesiden opdateres 

til at have en tydelig merkantil 

og erhvervsrettet profil 

 

WT2: fokus på mulighederne 

for eux-uddannelsen 

 

WT3: Gennem videoer og 

storytelling gøres 

hjemmesiden levende og 

dialogbaseret 
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6 - Markedsføringsplan 
6.1. Endelig problemformulering 
Gennemgangen af Knords interne og eksterne situation leder mig til følgende en smule ændrede 

problemformulering: 

 Hvilke markedsføringsmæssige tiltag bør Knord implementere for at få et øget elevoptag 

på 60 personer årligt på eux i Lyngby i løbet af de næste 4 år? 

Undersøgelsesspørgsmål: 

1) Hvordan skal Knord profilere sig og adskille sig fra konkurrenterne? 

2) Hvilke promotion midler og medier skal Knord slå på? 

3) Hvor meget skal markedsføringsbudgettet øges i løbet af den 4-årige periode? 

4) Hvor lang tid vil der gå før break-even og dermed Return of Investment? 

 

6.2. Strategiske overvejelser og handlingsplan 
Med udgangspunkt i de strategiske valgmuligheder, som afspejles i TOWS matricen og i relation til 

problemformuleringen, vil den videre markedsføringsplan tage afsæt i, at Knord skal udnytte 

deres kernekompetencer samt fokusere på uudnyttede muligheder. 

 

I det følgende udarbejdes en markedsføringsplan med afsæt i promotion parametrene.  

Jeg mener at det er nødvendigt at tilføre ekstra likviditet til markedsføringen af Knord, hvorfor jeg 

opstiller et budget for lån med en analyse af ROI samt risikovurdering.  

 

Endelig kommer et bud på en aktivitetsplan for de forskellige elementer i markedsføringsplanen 

for det første år af den 4-årige periode.  

 

 

6.3. Segmentering og målgruppe 
 

Konsumentenheden er som nævnt: 

Unge efter 9. klasse 

Unge efter 10. klasse  

Efterskoleelever 

Frafaldne fra andre ungdomsuddannelser 

Voksne som foretager omvalg 

9. klasse 

 

 

Efterskole 
Frafaldne 

anden 

ungdomsudd. 

10. klasse 

 

 

Bør vælge 

Knord eux 

Voksne 
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Segmenteringskriterierne er ud over dette også Geografi og Socioøkonomisk baggrund 

 

Her er tale om unge fra Lyngby og omegn – geografisk spredning på 15 km. som kommer fra et 

hjem med lav til middel indkomst og lav til mellem uddannelse.  

 

Voksne og frafaldne elever fra anden uddannelse bliver hjulpet gennem studievejleder og uu-

vejledere og andre instanser, og deres beslutningsproces adskiller sig markant fra 

’førstegangsvælgerne’. Derfor er de ikke en del af den endelige målgruppe. 

Som beskrevet analysedelen, er det primært de tvivlende, de uafklarede, og dem med middel-

karakter som er mest sandsynlige ift. valg af erhvervsuddannelser, - og de har ofte valgt en 10. 

klasse enten lokalt eller på efterskole.  

Ud fra segmenteringskriterierne fremkommer skemaet for målgruppen: 

 

Geografi Demografi Livsstil/Holdning Adfærd 

En radius af 15 km. fra 

Lyngby. Kommunerne: 

Lyngby-Taarbæk, 

Gentofte, Rudersdal, 

Hørsholm, Furesø, 

Gladsaxe og Herlev 

9.+10.klasses elever 

Forældre med 

mellemindkomst 

Forældre kort til 

mellemlang udd. 

 

Middel-karakterer 

Tendens til 

skoletræthed 

Uafklarede omkring 

uddannelse og job 

Vil gerne have en 

studenterhue på 

Har ikke så høj selvtillid 

Går ikke så meget op i 

skolearbejde og 

lektielæsning 

Ambitioner og karriere 

fylder ikke så meget  

Det gør vennerne i 

stedet.  

Bruger en del penge på 

shopping 

  

Målgruppe:  

Primær: Elever efter 10. klasse bosiddende i Lyngby eller radius af 25 km med en 

gennemsnitskarakter på 4-7, hvis forældre har en erhvervsuddannelse eller kort videregående 

uddannelse.  

Sekundær: forældrene til målgruppen 

 

6.4. Mål for kampagnen 
Det er vigtigt at et mål er realistisk, tidsbegrænset og konkret. Gennem Smart-modellen sikres 

kriterierne opfyldt.  At øge eux-optaget i Lyngby fra 3 til 5 klasser ER ambitiøst men ikke 

urealistisk, hvis markedsføringskampagnen har succes. I de 7 kommuner som nævnt tidligere er 
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der i 2018 5.360 elever fra 9. og 10.klasse.135 Dertil kommer de elever som er på efterskole og som 

derfor ikke er registreret i kommunernes grundskoler, hvorfor rundes op til 6.000. 5 eux-klasser af 

30 elever = 150 elever, hvilket svarer til 2,5% af kundegrundlaget.   

 

Smart Model Mål 

S (Specifikt) Inden for 3 år har Knord i Lyngby optaget 60 elever ekstra (ud over de pt. 

90 elever) på eux-uddannelsen. Af de 60 elever forventes de 50 at 

gennemføre, og dermed udgør en omsætning på 3.568.100 kr.  

M (Målbart) Antal af 1.prioritetssøgninger på optagelse.dk, samt senere tilmeldinger er 

nemt målbart. Målet er en stigning på 25% af eux-elever i løbet af tre år. 

Derudover skal der være en samlet stigning på 15% af eud-elever136 Det vil 

sige at max 5% skal være kannibalisme 

A (Ambitiøs) En øgning på 25% af eux elever vil således ændre sig fra nuværende 3 

klasser til 5 klasser. Men det ER ambitiøst 

R (Realistisk) Tiden er med til at udbrede kendskabet til eux, og sammenholdt med de 

nye markedsføringstiltag menes det at være realistisk. 

T (Tidsbestemt) Det tager tid for en ny uddannelse at ’sætte sig’, og derfor sættes en tre-

årsperiode, også for at det ikke kun er tilfældigheder som spiller ind 

 

Primært mål: 

 Inden for 3 år en øget optagelse af 60 elever på eux, Knord i Lyngby 

Sekundære mål: 

 Sommeren 2019 en øget optagelse på minimum 15 elever på eux, Knord i Lyngby 

 Inden for 3 år en break-even på øget markedsføringsindsats på de 800.000 kr. 

 Sommeren 2020, en stigning i awareness i randområderne Herlev, Gladsaxe og Hørsholm 

på 15 procentpoint. 

 

6.5. Budskab  
Det gælder om for eux på Knord at differentiere sig fra f.eks. Niels Brock, og finde sin ’særlige’ 

profil. SWOT-analysen peger på følgende USP’er som positive særkender for Knord.  

 

 høj faglighed 

 højeste overgangsprocent fra grundforløb til elevplads 

                                                           
135 Egen udregning gennem dst.dk 
136 Her tænkes det samlede optag til eud/eux, hvor det er vigtigt at det ikke ’blot’ er flere eud-elever som i stedet tager eux, men at eleverne 
kommer udefra.  
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 godt ry blandt lokale virksomheder 

 relation til den enkelte elev 

 fokus på støtte og hjælp til udfordrede elever137  

 

Som nævnt i fokusgruppeinterviewet så VIL underviserne rigtig gerne eleverne, og har tit et tæt 

forhold til eleverne. 

 

”når alt kommer til alt, så har vi rigtig god relation til eleverne, og det tror jeg at de også kan mærke, - at vi 

vil deres bedste, - også selv om de ikke altid er Guds englebørn”138 

 

Rikke Skov Nielsen nævnte i interviewet, at vi kunne være bedre til at profilere eux som 

erhvervsrettet, hvor Niels Brock gør den mere gymnasial. Så som differentieringsstrategi skal 

Knord netop have fokus på at eux-en er erhvervsrettet men stadig kan tænkes som en genvej til 

efterfølgende videre uddannelse.  

 

”Vi kunne faktisk godt være meget mere erhvervsrettede , - vi er ikke gode nok til at besøge - og have 

samarbejde med virksomhederne i undervisningen… - Og det her med at få lærerne ud i praktik i 

virksomheder139. Den der virksomhedsdel kunne vi godt blive meget bedre til”140 

 

At skolen har et godt samarbejde med virksomhederne i området, og at Knord gør meget ud af at 

få eleverne videre ud i elevplads, vil appellere specielt til den sekundære målgruppe, forældrene. 

Allerede nu har skolen et udmærket samarbejde med Microsoft, som ligger i Lyngby, hvor fagene 

IT og Innovation har besøgt virksomheden af flere omgange. I Tows’en foreslås storytelling som en 

af de strategiske muligheder, hvor netop disse besøg kunne fremhæves i Knords markedsføring.  

 

Forslag til Knords profil er følgende: erhvervsrettet, høj faglighed, og relation til den enkelte elev. 

De tre ben skal alle understøttes af video-testimonials. Begrundelse i forhold til målgruppen. 

 

 Erhvervsrettet: appellerer både til forældre og elever. Forældrene i form af tryghed for at 

barnet kan få en elevplads efter endt grundforløb, og eleven ved at se sig selv i en af 

                                                           
137 Ordblindhed og andre diagnoser, men også blot elever med noget i ’rygsækken’ 
138 Fokusgruppe, underviserne 
139 Skolen tilbyder lærere at komme i praktik af en til to uger i forskellige virksomheder, f.eks. Magasin, Ikea, Lyngby Kommune, for at lærerne 
bibeholder kontakten til ’den virkelige verden’ 
140 Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør 
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virksomhederne i lokalområdet. Virksomheder som udtaler sig om Knord, og hvor tit de har 

været glade for elever fra Knord. 

 Høj faglighed:  Appellerer mest til forældrene, da det både vil give en tryghed for at barnet 

opnår gode kompetencer, men samtidig får nok udfordring. Kan appellere til eleven, når 

det bliver almindelig kendt at Knord har en høj faglighed, da det vil give street-credit hos 

kammerater som går på de omkringliggende gymnasier.  

 Relationen til den enkelte elev: appellerer både til forældre, da det vil give en tryghed 

omkring at barnet bliver set, og til eleven, som netop i forvejen er lidt tvivlende på sig selv 

og sin fremtid. At vide, at der bliver taget hånd om den enkelte igennem støtte og 

vejledningssamtaler, kan give eleven lysten til skolegang igen.  

 

6.6. Promotion 
En uddybning af markedsføringsaktiviteterne vil være på sin plads her.  

Der afsættes 500.000 kr. til en ny projektansat medarbejder. Medarbejderen skal stå for alt hvad 

der hedder storytelling, videooptagelser samt re-design af Knords hjemmeside. Der ud over skal 

medarbejderen optræne de to nuværende ansatte i kommunikationsafdelingen til at vedligeholde 

videoerne bl.a. ved hjælp af et redigeringsprogram. Noget som de nuværende ansatte pt. ikke 

behersker.  

 

Websitet, som i det nye budget er blevet økonomisk opprioriteret skal ændre visuel profil og 

indhold, således at de tre nye nøgleområder på landing-page: erhvervsrettet, relation, faglighed 

er i fokus, alle med videomateriale til at understøtte begreberne.  De ydre sider skal have mindre 

tekst og være mere dialog-baseret og visuelt tunge, - og først ved yderligere under-sites er det 

mere tekst-tungt.  

 

De unge ønsker ’No Sugar Coating’ da de i forvejen er en overeksponeret målgruppe141, således er 

det vigtigt at det bære præg af informativ information. Da eleverne med eux-business har sværere 

ved at forholde sig til fagene end på de andre erhvervsuddannelser, er det des do mere vigtigt at 

der vises videoer både fra elevpladserne og fra selve undervisningen.  

 

                                                           
141 Workshop, Gejst – 11/4-2014 
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SoMe: Derudover skal den nye medarbejder finde elevambassadører på eux. Det er brugt med 

fordel på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner, og i forhold til eux som endnu ikke er 

integreret i folkeskoleelevernes bevidsthed, er det ekstra vigtigt at eleven har en rollemodel at 

relatere uddannelsen til.   

 

Eksempel på en Rollemodel 

142  

 

Ud over elevambassadører bør også opereres med et SoMe-team til Facebook og instagram. 

Udvalgte elever, 4-6 styks som sørger for at fodre skolens Facebook og Instagramsider med små og 

store historier fra hverdagen. 

 

                                                           
142 https://www.facebook.com/search/top/?q=egedal%20gymnasium%20%26%20hf 

 

Kilde: materiale plukket fra Egedal Gymnasiums facebookside 

https://www.facebook.com/search/top/?q=egedal%20gymnasium%20%26%20hf
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6.6.1. ECO-modellen – og touch points 

Knords kommunikationschef har udtalt at hun gerne opprioritere CRM143, hvortil eco-modellen 

som viser kundens rejse gennem beslutningsprocessen er relevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om denne model ligger op til tilbagevendende loyalitetskøb, som der ikke kan være i 

forbindelse med ungdomsuddannelser, har den alligevel en relevans, - ikke mindst fordi Knord har 

kunden ’i hus’ i så lang tid, at der også undervejs mens den unge går på Knord skal skabes en 

loyalitet og en positiv indstilling til Knord. WOM og positive fortællinger er vigtige i forhold til 

søskende og andre familiemedlemmer og kammerater. Således skal hel højre side af modellen 

også plejes.  Anvendes push rigtigt i den indledende fasende har brandet seks gange større værdi 

end hvis brandet ikke anvender push.144 Følgende gør sig måske nok ikke gældende i samme grad 

når det angår valg af uddannelse, men Knord må ikke underkende vigtigheden af at bruge push-

strategier i sin branding, men blot stole på at kunden kommer til Knord gennem research. 

 

Kunderejsen starter for elevernes vedkommende med Triggere nederst mod venstre i modellen. 

Her er typiske touch-points materiale i 8. klasse, og brobygning. Knord har mange brobyggere, og 

gør meget ud af deres brobygningshold, og her kan man med fordel indhente data på eleven, som 

kan bruges til CRM senere. Derudover er der touch-points hver gang eleven eller forældre klikker 

på betalte annoncer. Andre Out-house touch-points er uddannelsesmesser, orienteringsaftener i 

kommunerne, og besøg på hjemmesiden eux.dk som er udarbejdet og vedligeholdt af Gejst. 

In-house marketing og touch-points er skolens hjemmeside Knord.dk, skolens facebook-side og 

Åbent-hus-arrangementer. Specielt disse tre steder som er pull-marketing er der grobund for 

dialog og CRM-marketing.  

                                                           
143 Customer Relation Marketing 
144 Laursen, 2014 

Figur 6: PP fra modul 3, Branding, Ved Ole E. Andersen 
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6.6.2. Owned, Paid og Earned media  

En måde at give overblik over markedsføringsplanlægningen er gennem opdeling af medier i 

ovenstående tre kategorier. Der er dog flere markedsføringsaktiviteter som overlapper, hvorfor 

også ses overlap i figuren.  

Owned media:  hvor virksomheden selv har kontrol over mediet. 

 Knords hjemmeside: fokus på CRM og touch points. Dialog, Storytelling og video-

testimonials 

 Åbent hus: Vigtigt touch point er Knords åbent hus. Fungerer allerede godt, men optimer 

fokus på rollemodeller, enten irl eller gennem video.  

 SEO: organisk søgning. Vigtigt at optimere, da skolen ikke dukker højt nok op på siden.  

 Brobygning: fungerer allerede, men Knord skal her udnytte ofte første touch point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paid media: hvor virksomheden betaler andre for at styre og kontrollere annonceringen.  

SEM/Google Ads: Hidtil har Knord ikke gjort nok ud af at analysere og bruge date fra Google 

AdWords, men gennem CRM-programmet, vil det i højere grad bidrage til kunderejsen.  

Aviser: En gylden regel hedder: heller eksponere den halve målgruppe helt end hele målgruppen 

halvt145. Med dette in mente, foreslås hyppigere annoncering i udvalgte lokalaviser, frem for 

enkelte visninger i mange lokalaviser. Buddet herfra går på aviser i randområder: Hørsholm, 

                                                           
145 Andersen, 2014 

Earned Media 

Presseomtale ved f.eks. job-

børs, translokation 

PR med virksomhedsbesøg 

Testimonials fra virksomheder 

Paid Media 

SEM, facebook, 

GoogleAds, lokalaviser, 

Gejst eux-business 

kampagne 
Owned Media 

Website, Åbent Hus,          SEO 

Brobygning, Tryksager 

                                                                      

Facebook, Instagram 
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Gladsaxe, Herlev. Ikke mindst fordi jo tættere elev og forældre bor i forhold til Skolen, jo større er 

sandsynligheden for at de selv opsøger information.  

Landsdækkende eux-business kampagne. Udvikles gennem Gejst, hvor der også er en begrænset 

annoncering, men som ellers primært består af udvikling af materiale og vedligeholdelse af 

websitet eux.dk. Skolen betaler som nævnt et indskud på kr. 10.000 samt 150 kr. pr. årselev.  

 

Earned media:  er svært at kontrollere, det er det omtale Knord gør sig fortjent til. 

Presseomtale: iflg Majbrit Ørtz er det blevet sværere at få pressen ud, så det gælder om fra Knords 

side, selv at fodre pressen med de gode historier. Men presseomtale er både billig og mere 

effektiv end paid media, så fokus bør øges på historierne.  

SoMe: Det er for de unge ikke længere tjekket at ’like’ posts, så i stedet bør opslag fra Knord lægge 

op til kommentering. Ulempen ved kommentarer er, at det er svært at styre, - dermed også de 

negative kommentarer, - og det kræver en del overvågning fra kommunikationsafdelingen at 

holde øje med de sociale medier. Der kunne anbefales at iværksætte et #Knord (f.eks i forbindelse 

med en konkurrence eller event), men kun hvis eleverne har en positiv holdning til Knord. En 

neutral holdning til skolen er ikke nok.  

Messer/konkurrencer: Skolen er med i Skills146, og har ved flere lejligheder vundet 

innovationspriser ved Sjællandsmesterskab og Danmarksmesterskab. Dette bør udnyttes bedre 

end for nuværende.  

 

6.7. Budget  
Nedenstående er et budget over det første år af den treårige periode for Knord. Som man kan se 

hæves budgettet med 800.000, hvoraf de 500.000 er til en ekstra medarbejder i 

kommunikationsafdelingen, som bliver projektansat for et år. Personaleudgifter er ikke med i 

marketingsbudgettet normalt, og står derfor ikke i regnskabet, - men bliver medtaget når der tales 

om finansiering og ROI. 

Således er der her tale om et løft af markedsføringsomkostninger på 300.000.  

Nedenfor er der følgende kommentarer til budgettet.  

 

 

                                                           
146 DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de 
kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. 
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Knords markedsføringsbudget for 2019 
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En del af posterne er statusquo i forhold til nuværende budget, men der er øget fokus på udvikling 

og vedligeholdelse af Website og content marketing til online medier. Således er Social Media og 

hjemmesiden nu største omkostningspost på 315.000.  

Der knytter sig følgende kommentarer til budgettet for 2019. 

 

 Content Marketing: Udover at bruge Gejst videoer, skal der udvikles specifikke videoer til 

Eux, bl.a. undervisningssituation og statements. 

 

 CRM: I et samarbejde med CompanYoung øges fokus på CRM147, som har givet pris-bud på 

administration af kunderejsen.  

 

 Udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside: Lige nu er Knords hjemmeside ’et digitalt 

ringbind’148, som har brug for en ny visuel strategi. Der er bl.a. på hjemmesiden farver, gul, 

grøn, blå, alt efter hvilken Knord-afdeling man vil vide mere om. Farver som ikke 

præsenteres andre steder i Knords visuelle profil.  

 

 Lokalaviser: Annoncering i ugeaviser øges til minimum 4 visninger, og så i færre lokalaviser. 

P.t. annonceres der i ca. 12 aviser og max 2 gange. Det er et spørgsmål om hvorvidt Knord 

skal dække bredt, eller i stedet mere massivt i færre områder.  

 

6.7.1 Beregninger i forhold til ROI og lån af kapital 

Forudsætningerne for beregningerne på meromkostningerne i forhold til nuværende budget på 

kommunikationsafdelingen er følgende: 

 

 2019 2020 2021 2022 

Markedsførings- 

Omkostninger i 

kr.  

 

800.000 

 

300.000 

 

200.000 

 

150.000 

Antal elever 15 30 60 60 

 

                                                           
147 Customer Relation Marketing 
148 Majbrit Ørtz, kommunikationschef 
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Vedrørende et meroptag på 15 elever:  

Der skal som udgangspunkt ikke oprettes en helt ny 

klasse, da eleverne kan optages i eksisterende klasser. 

Der forventes oprettelse af f.eks. flere valgfag. Derfor 

er iberegnet én lærerstilling.  

Der forsættes en udgift til systemer på 500 kr. pr elev. 

 

 

Forudsætninger for beregninger i nedenstående beregninger:  

 Renten sættes til 2% 

 Omkostninger kommer i starten af en periode og indbetalinger i slutningen af en periode. 

Det betyder, at indbetalinger kommer i den efterfølgende periode.  

 1.år forventes 15 elever, 2. år forventes 30 elever og de følgende år forventes 60 elever. 

Indtægterne er taget fra overskud i ovenstående tabeller. 

15 elever- starter elever takst

30- elever starter - 

svarer til en klasse elever takst

starttakst 15                  44.860       672.900           starttakst 30                    44.860             1.345.800        

færdiggørelsestakst 12                  17.530       210.360           færdiggørelsestakst 25                    17.530             438.250            

omsætning i alt 883.260           omsætning i alt 1.784.050        

lærerløn månedlig 36.000         12               lærerløn månedlig 36.000           12                     

lærerløn årlig 432.000       lærerløn årlig 432.000         

1 - lærer til valgfag 432.000           1 klasser ca 3,4 lærer 1.468.800        

udgifter til it-systemer 15                  500             7.500                udgifter til it-systemer 30                    500                   15.000              

Omkostninger i alt 439.500           Omkostninger i alt 1.483.800        

Overskud ved 15 elever 443.760           Overskud på 1 klasse 300.250            

60- elever starter - 

svarer til 2 klasse elever takst

starttakst 60              44.860     2.691.600            

færdiggørelsestakst 50              17.530     876.500               

omsætning i alt 3.568.100            

lærerløn månedlig 36.000     12              

lærerløn årlig 432.000   

to klasser ca 6,8 lærer 2.937.600            

udgifter til it-systemer 60              500           30.000                  

Omkostninger i alt 2.967.600            

Overskud på to klasser 600.500               
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Efter de 4 år er der break-even i forhold til den ekstra reklameindsats på 1,45 mill.  

 

6.8. Implementering 
På næste side ses selve tidsplanen over det første år. Der er peak i januar, februar, marts, som er 

tiden for Åbent Hus arrangementer i januar og frem til elevernes deadline for søgning midt marts. 

Derfor bruges også Burst-metoden vedrørende annoncering i tiden op til Åbent Hus.  

Ansættelse af ny medarbejder bør ske allerede umiddelbart efter sommerferien, således at 

testimonials, videoer og hjemmeside er klar inden nytår 2019.  

Fremtidsværdi rente 0,02 summeret fremtidsværdi

Periode: Reklame Indtægter Netto indb. fremtidsværdi Summeret fremt.værdi

1 800000 -             -800.000         -865.946           -865.946                         

2 300000 443.760    143.760          152.559            -713.386                         

3 200000 300.250    100.250          104.300            -609.086                         

4 150000 600.500    450.500          459.510            -149.576                         

5 600.500    600.500          600.500            450.924                           Break Even

450.924            

1.945.010 

Nytidsværdi

Periode: Reklame Indtægter Netto indb. Nutidsværdi summeret nutidsværdi

1 800000 -             -800.000         -800.000           -800.000                         

2 300000 443.760    143.760          140.941            -659.059                         

3 200000 300.250    100.250          96.357               -562.702                         

4 150000 600.500    450.500          424.516            -138.185                         

5 600.500    600.500          554.769            416.584                           Break Even

416.584            

Egen tilblivelse på baggrund af oplyste tal fra Knord 



  76 
 

 

6.9. Evaluering af kampagnen 
Evaluering på en markedsføringskampagne kræver ofte at man har målt på forskellige stadier i 

løbet af kampagnen.   

 

Prætest – inden kampagnen går i gang: I forhold til målene på side xx, skal følgende være opfyldt 

for at virkningen af kampagnen kan måles. 

 

 Gennem en markedsanalyse måles kendskabsgraden til Knord.  

 Gennem Knords sekundære data ses hvor mange elever Knord i Lyngby har optaget på eux. 

Dette måles først til august, da der ofte kommer ’sidste øjebliks-optagelser’.  

 

Løbende måling: Kampagnen løber over tre år, selv om der her i opgaven er fokus på det første år. 

En god idé er altid undervejs at tage stilling til kampagnen, for at korrigere udgifterne i forhold til 

f.eks. den forventede awareness.  

 

 Markedsanalyse på awareness ift. avisannoncer, og SoMe (eventuelt, men det kan være 

bekosteligt) 

 Måling i forbindelse med Åbent Hus arrangementer, f.eks. gennem kort markedsanalyse på 

selve dagen, januar 2019 

 Antallet af 1.prioritetssøgninger til eux i Lyngby, trækning fra optagelse.dk marts 2019 

 Løbende tracking af clicks og likes på fra Google Ads, Facebook og Instagram 

 

Post målinger: Når kampagnen er afsluttet, måles endeligt  

 ved en markedsanalyse i områderne Gladsaxe, Herlev og Hørsholm, - er der 15% øgning af 

awareness? 

 Ved hjælp af Knords regnskaber laves en break-even analyse 

 Ved skoleårets start 2022, er der en forøgning af 60 elever, i forhold til august 2019? 

   

Hvis de løbende målinger ikke er tilfredsstillende bør markedsføringsaktiviteterne ændres, således 

at der opnås størst mulig effekt af de ekstra tilførte likvider.  

 



  77 
 

6.10. Opsamling af markedsføringsplan 
Forslag til markedsføringsplan strækker sig over en 4-årig periode, hvor budgettet øges med 

800.000 det første år, og de efterfølgende år hhv. 300.000, 200.000 og 150.000 hvilket i alt giver 

1.450.000, som skal fremmedfinansieres. Omsætningen øges tilsvarende i løbet af de 4 år med ca 

1.945.000 kr. Man kan sige at der allerede første år opnås ROI, eftersom målsætningen med 15 

elever ikke medfører en ekstra klasse, og dermed ikke er læreromkostningstung, og i løbet af fire 

år giver investeringen til den ekstra markedsføringsindsats et overskud på ca 450.000 kr. i 

fremtidsværdi og godt 415.000 kr. i nutidsværdi med en rentesats på 2%.  

 

De USP’er som Knord bør slå på i markedsføringskampagnen er erhvervsrettet, høj faglighed og 

relation til den enkelte elev.  

Knord bør det første år ansætte en ekstra medarbejder i kommunikationsafdelingen som 

hovedsagligt skal tage sig af opgaver omkring ændring af hjemmesidens visuelle profil og indhold, 

og stå for at lave en del videosceancer til hjemmesiden og de sociale medier. Der bør være fokus 

på content marketing, hvor hjemmesiden bliver mere dialog-baseret og indeholder video-

testimonials. Disse testimonials skal indeholde følgende elementer: 

 Virksomheder som har og har haft elever som Knord 

 Elevambassadører som går på Knord 

 Videoer fra selve undervisningen på Eux 

Elevambassadørerne skal derudover stå for at poste opslag og videoer til Knords Facebook og 

Instagram.  

 

Knord bør indgå et samarbejde med CompanYoung som hjælper med udvikling og vedligeholdelse 

af et CRM-system, hvor dialog og data indkorporeres i kundernes touch points. Det være sig f.eks. 

brobygning, orienteringsaftener og messer og Åbent Hus.  
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7 - Konklusion og perspektivering 
7.1. Konklusion 
Danmark har de seneste årtier oplevet en skævvridning af forholdet mellem uddannelsesudbuddet 

og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Vi mangler i dag arbejdskraft indenfor for de 

håndværksmæssige fag, som uddannes på landets erhvervsuddannelser. Erhvervsuddannelser, 

også kaldet EUD er en fællesbetegnelse for håndværk, sosu-assistenter, landbrugsskoler, og 

handelsskoler. Fællestrækkene ved eud er vekselvirkningen mellem skole- og praktikophold.  

 

Billedet af de unges uddannelsesvalg tegner sig som at 74% af en ungdomsårgang vælger en af de 

gymnasiale uddannelser, stx, hhx, htx eller hf. Kun 18% vælger en erhvervsuddannelse. De 

gymnasiale uddannelser har de seneste 10 haft en lille stigning i optagelsesantal.  

 

 I et forsøg på at højne de unges interesse for erhvervsuddannelser i Danmark, har regeringen 

foretaget en større erhvervsuddannelsesreform for at øge attraktiviteten af at tage en eud.  

Eux er en erhvervsuddannelse, hvor man samtidig med at man bliver faglært, tager fag på 

gymnasialt niveau. I de fleste af erhvervsuddannelsesretningerne foregår dette som en 

vekselvirkning, men lige præcis inden for handel og kontor linjen, ligger der først et to-årig 

teoretisk grundforløb, efterfulgt af to års praktik, men med mulighed for at søge ind på en kortere 

eller mellemlang videreuddannelse direkte efter de to år.  

 

Eux har eksisteret i 3 år på nuværende tidspunkt, men tal fra optagelse.dk viser, at der ikke er sket 

en stigning i optagelserne på erhvervsuddannelserne. Så til trods for at der på handelsskolerne er 

50% af eud-eleverne som vælger eux, og på de andre hovedindgange ca. 25%, så er der tale om 

kannibalisme, og altså ikke et samlet øget optag. Fra undervisningsministeriets side, var det 

tiltænkt at eleverne skulle søge mod eux-uddannelserne i stedet for de gymnasiale uddannelser, 

men dette er foreløbig ikke sket.  

 

Handelsskolen Knord er en ungdomsuddannelsesinstitution i Nordsjælland, som huser både 

erhvervsuddannelser inden for handel, hhx og stx. Den befinder sig på 4 forskellige lokationer 

fordelt i tre byer, hhv. Frederikssund, Hillerød og Lyngby. På erhvervsuddannelsen i Lyngby, har 

elevtilgangen været let faldende igennem de seneste 3-4 år. I et demografisk område som 

Nordsjælland og specielt Lyngby og omegn, er der en tradition for både at tage gymnasiale og 
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videregående uddannelser, og kun ca. 6% af en ungdomsårgang i de nærmeste kommuner vælger 

en erhvervsuddannelse (set i forhold til landsgennemsnittet på 18%).  

 

Undervisningsministeriet har været med til at markedsføre eux-uddannelserne generelt de 

seneste par år, og Knord har sammen med 15 andre handelsskoler i landet hyret reklamebureauet 

Gejst til at udvikle markedsføringsmateriale for specifikt handelslinjen, som kaldes eux-business.  

 

Knord har et markant lavere markedsføringsbudget end tilsvarende erhvervsuddannelser, og 

mener selv at de er ’skolen med høj faglighed, men som lever det stille tilbagetrukne liv’. Det har i 

mange år været nok, i forhold til Knords ambitioner, men i kraft med at staten har bedt 

ungdomsuddannelserne om at spare 2% om året i udgifter henover en 10-årig periode, så er 

konkurrencesituationen skærpet, eftersom kundegrundlaget ikke er voksende, - tværtimod er det 

let faldende inden for den nærmeste årrække.  

 

Af Knords nærmeste konkurrenter, NeXT, Erhvervsskolen Nordsjælland og Niels Brock, er det kun 

Niels Brock som har formået at have en stærk positiv identitet, og viderebringe budskab både til 

medarbejdere og deres elever omkring den Brocks’ke ånd. Der er ikke nogen negative 

associationer til Knord, men til gengæld heller ikke nogle stærkt positive.  

 

Knord har meget positivt at bidrage med, f.eks. en egen forståelse af høj faglighed, og en god 

relation til eleverne, og erhvervsrettethed. Knord bruger en højere procentdel af deres 

omkostninger på selve undervisningen end deres konkurrenter, men det er ikke noget som de 

markedsfører sig på.  

Samtidig har Knord ikke fokuseret særlig meget på deres hjemmeside, som bærer præg af ’at være 

et digitalt ringbind’ og ikke appellerende til målgruppen.  

 

Der anbefales derfor at Knord igennem en 4-årig periode intensivere deres markedsføring. Det 

første år projektansættes en medarbejder som har fokus på storytelling og video-testimonials, 

som skal være en integreret del af skolens hjemmeside.  Ligeledes skal virksomhederne i 

lokalsamfundet inddrages og medvirke på video for at styrke skolens profil omkring at være 

erhvervsrettet. 
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Derudover intensiveres markedsføringen omkring SoMe og annoncering i lokalaviser. En af Knords 

udfordringer er den store geografiske spredning som skolen har, og som betyder at der skal pt. 

annonceres i mange lokalaviser. Ny markedsføringsstrategi er færre aviser, men flere annoncer 

vises flere gange.  

 

Endelig foreslås et samarbejde med CompanYoung omkring CRM marketing hvor touch-points 

udnyttes i forhold til vedligeholdelse og direct mailing.  

 

Selv om skolen igennem en 4-årig periode øger markedsføringsbudgettet med 1,45 millioner, så vil 

der være en break-even i løbet af det 4. år, og som skolen formodentlig vil benefitte af 

fremadrettet i og med at Knord står stærkere i de unges bevidsthed, når de skal til at træffe valget 

omkring ungdomsuddannelser.  

 

7.2. Perspektivering 

Dette afgangsprojekt har fokuseret på de markedsføringsmæssige udfordringer som Knord har, 

men ser man de strategiske handlingsmuligheder med andre briller på, kunne Knord med fordel 

genoverveje deres stx fremtidige virke. Den har ikke haft det optag som forventet, og efter at have 

ombygget for mange millioner og gjort plads til 6-7 spor pr. årgang, står skolen nu med en hel del 

tomme klasselokaler, da Knord stx ikke har mere end 3 spor pr. årgang. Og af de elever som går på 

Knords stx, er det under halvdelen som har valgt det som første prioritet.  

 

Et andet forretningsområde som har svært ved at give overskud, er Skolepraktikforløbet, med 

simuleret praktikplads, for de elever som ikke har fået almindelig praktik. En del handelsskoler, 

deriblandt Niels Brock har valgt ikke at udbyde det, da elevantallet veksler utrolig meget, og det er 

svært at generere et overskud. Knord mener at de har en social ansvarlighed i og med at de 

bebeholder skolepraktik, og det samme gælder Modtageklasserne med flygtninge som skal 

gennemføre en dansk afgangseksamen. En af de helt store forskelle mellem Knord og Niels Brock 

er den meget mere konkurrencemindede og forretningsmæssige tilgang som Niels Brock har. Hvis 

det ikke giver overskud (eller prestige) er de ikke interesserede. Knord har en mere forsigtig og 

konservativ tilgang til det at drive virksomhed, hvilket betyder at der nok er en større tryghed og 

sikkerhed for både medarbejdere og andre interessenter, men som måske ikke giver den dynamik 

og innovation, som kunne være et skridt – ikke kun til overlevelse, men til vækst.  



  81 
 

8. Kilder 
 

AE (2017) -”analyse af frafald på EUD efter reformen” -  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_frafald-paa-
erhvervsuddannelserne-er-faldet.pdf 
 
Andersen, Finn Rolighed m.fl. (2015)– International Markedsføring, Trojka 
 
Andersen, Ida Zachrau (2016): ”Danske uddannelser satser på e-sport” - 3/11-2016, Netavisen  
http://navisen.dk/blog/danske-uddannelser-satser-paa-e-sport/ 
 
Andersen, Ole E. (2014) ”Reklamekampagnen – analyse, planlægning, evaluering”, Grafisk 
Litteratur 
 
Andreasen, K. E., & Duch, H. (red.) (2017) ”Ungdomsliv”, Aalborg Universitetsforlag 
file:///C:/Users/ate/Desktop/HD/Praktisk%20Seminar/Forandringer_i_ungdomsuddannelserne_o
nline.pdf 
 
Andreasen, Karen E og Henriette Duch (2017): ”Forandringer i ungdomsuddannelserne” - Serien 
Ungdomsliv, Aalborg Universitetsforlag 
http://vbn.aau.dk/files/263230985/Forandringer_i_ungdomsuddannelserne_online.pdf 
 
Benchmarkanalyse for gymnasier (2015) 
https://www.frhavngym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_29._august_2016/F
rederikshavn_Gymnasium_og_HF-Kursus_-_PwC_Benchmark_2015_01.pdf 
 
Brandt, Jakob (2017): ”Attraktive erhvervsuddannelser koster” Altinget 15/12-2017 
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/haandvaerksraad-til-riisager-attraktive-
erhvervsuddannelser-koster 
 
Bøttcher, Thomas (2017): ”Regeringen fortsætter besparelser på uddannelse”, 13/8-2017, 
Magisterbladet 
https://www.magisterbladet.dk/news/2017/august/regeringenfortsaetterbesparelsernepaauddan
nelse 
 
Christensen, Signe Emilie Bech m.fl. (2016): ”læring og motivation på uddannelserne og i 
arbejdslivet” - rapport om viden og inspiration til arbejdet med Genereration NeXTs, 21/6  
https://dea.nu/publikationer/generation-NeXT-hvem 
 
CompanYoung,(2017) Kommunikationsbureau, Whitepaper fra seminar, 
https://companyoung.com/ 
 
Dahl, Kirsten m.fl. (2014) - Salg og Service, Trojka 
 
Danske Erhvervsskoler (2014) Erhvervsskoleregnskabet – Kort og Godt, rapport  

https://deg.dk/fileadmin/4._Medlem/Kort_og_Godt/142006-
1_Erhvervsskoleregnskabet_rapport.pdf 

 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_frafald-paa-erhvervsuddannelserne-er-faldet.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_frafald-paa-erhvervsuddannelserne-er-faldet.pdf
http://navisen.dk/blog/danske-uddannelser-satser-paa-e-sport/
http://vbn.aau.dk/files/263230985/Forandringer_i_ungdomsuddannelserne_online.pdf
https://www.frhavngym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_29._august_2016/Frederikshavn_Gymnasium_og_HF-Kursus_-_PwC_Benchmark_2015_01.pdf
https://www.frhavngym.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelsen/Moede_29._august_2016/Frederikshavn_Gymnasium_og_HF-Kursus_-_PwC_Benchmark_2015_01.pdf
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/haandvaerksraad-til-riisager-attraktive-erhvervsuddannelser-koster
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/haandvaerksraad-til-riisager-attraktive-erhvervsuddannelser-koster
https://www.magisterbladet.dk/news/2017/august/regeringenfortsaetterbesparelsernepaauddannelse
https://www.magisterbladet.dk/news/2017/august/regeringenfortsaetterbesparelsernepaauddannelse
https://dea.nu/publikationer/generation-next-hvem
https://companyoung.com/
https://deg.dk/fileadmin/4._Medlem/Kort_og_Godt/142006-1_Erhvervsskoleregnskabet_rapport.pdf
https://deg.dk/fileadmin/4._Medlem/Kort_og_Godt/142006-1_Erhvervsskoleregnskabet_rapport.pdf


  82 
 

 
DEG & WElearn: Choice (2017) / KORA: ”Bedre veje til ungdomsuddannelse”, udgivet af 
ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse – Feb. 2017, Rosendals, og UVM 
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/170228-Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-
Rapport.pdf 
 
EFIF, hjemmeside, (set 25/4-2018) https://www.efif.dk/Pages/OmEFIF.aspx 

 

Erhvervsskolen Nordsjælland – hjemmeside besøgt 30/4-2018 

http://www.esnord.dk/ 
 
EVA (2015): ”Nye krav til de pædagogiske kompetencer”, Rapport fra Danmarks Evaluerings-
institut/  
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/nye-krav-paedagogiske-kompetencer 
 
Ferbing, Lisa Herold (2017):  ”Fri os for uddannelsessnobberi,” Djøf:, Altinget, 15/12-2017 
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/djoef-fri-os-for-uddannelsessnobberi 
 
Finansministeriet, (2009) Bestemmelser vedrørende selvejende institutioner 
https://www.fm.dk/~/...selvejende-institutioner/978-87-7856-904-2,-d-,pdf.ashx 
 
Gejst: (2017) Hjemmesiden om EUX  lavet i samarbejde med UVM og erhvervsskolerne 
http://eux.dk/ 
 
Hansen, Niels-Henrik M. m.fl. (2016) : ”Ungdomsprofil” -  rapport om ungdomsprofiler, Gentofte 
CEFU http://www.cefu.dk/media/450604/gentofte_ungdomsprofil_2016_version_6.pdf 
 
HL (2017) ”kampagne skal skaffe flere Eux-elever”, indslag på hjemmesiden, opdateret 29/11-2017 
http://www.hl.dk/kampagne-skal-skaffe-flere-eux-elever/1313 
 
Hougaard, Birgitte (2017): ”Flere unge søger en EUX for at læse videre efter en 
erhvervsuddannelse” – artikel in: HK hjemmeside, 19/3   
https://www.hk.dk/omhk/presse/pressemeddelelser/2017/03/20/flere-unge-soeger-eux 
 
Ingerslev, Bent (1999): Jeg går på LYNGBY’ – Greens Forlag 
 
Katznelson, Noemi og Arnt Vestergaard Louw (2017): ”Unge vil holde alle døre åbne så længe som 
muligt”   Altinget, 8/12-2017  https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-unge-vil-
holde-alle-doere-aabne-saa-laenge-som-muligt#.WiovZsh1z-0.linkedin 
 
Knord (2016) årsrapport 

https://www.knord.dk/aarsrapporter.html 

 

Knord  (2018)– hjemmeside, senest besøgt 28/5-2018 

 https://www.knord.dk/ 

 

Laursen, Mia (2014) Økosystem erstatter AIDA-modellen. 28/1-2014, Markedsføring.dk  

http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/170228-Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-Rapport.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/170228-Bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse-Rapport.pdf
https://www.efif.dk/Pages/OmEFIF.aspx
http://www.esnord.dk/
https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/nye-krav-paedagogiske-kompetencer
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/djoef-fri-os-for-uddannelsessnobberi
https://www.fm.dk/~/...selvejende-institutioner/978-87-7856-904-2,-d-,pdf.ashx
http://eux.dk/
http://www.cefu.dk/media/450604/gentofte_ungdomsprofil_2016_version_6.pdf
http://www.hl.dk/kampagne-skal-skaffe-flere-eux-elever/1313
https://www.hk.dk/omhk/presse/pressemeddelelser/2017/03/20/flere-unge-soeger-eux
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-unge-vil-holde-alle-doere-aabne-saa-laenge-som-muligt#.WiovZsh1z-0.linkedin
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-unge-vil-holde-alle-doere-aabne-saa-laenge-som-muligt#.WiovZsh1z-0.linkedin
https://www.knord.dk/aarsrapporter.html
https://www.knord.dk/


  83 
 

 

NeXT – hjemmeside, besøgt den 13/5-2018 

https://NeXTkbh.dk/om-NeXT 

Niels Brock – hjemmeside, besøgt den 13/5-2018 

https://nielsbrock.dk/om-niels-brock 

 

Niels Brock, (2017) management-notat 2017, pdf fra hjemmesiden, besøgt den 13/5-2018 

https://nielsbrock.dk/media/1548/bilag-25-management-notat-2017.pdf 
 
Pless, Mette og Mette Juul (2016a): ”Unges uddannelsesvalg i tal” - midtvejsrapport, CEFU 23/4 
http://www.cefu.dk/emner/aktuelt/nyt-fra-cefu/midtvejsrapport-unges-uddannelsesvalg-i-
tal.aspx 
 
Pless, Mette m.fl. (2016b): ”Uddannelsesvalg, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv” – 
slutrapport 
http://vbn.aau.dk/files/236824458/Uddannelsesvalg_vejledning_og_karrierel_ring_i_et_ungepers
pektiv_OA.pdf 
 
Porter, Michael E (1985).: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. 
The Free Press 

 
Poulsen, Bo Klindt m.fl. (2016): ”Udsyn i udskolingen” (2016) KL og Danmarks Lærerforening  
http://vpt.dk/sites/default/files/2016-09/Bog%20om%20Udsyn%20i%20Udskolingen.pdf 
 
Rambøll (2017): ”Evaluering af EUX uddannelserne”– Fra Professionshøjskolen Metropol, Rambøll 
– Dansk Pædagogisk Tidskrift 
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/170315-Evaluering-af-eux.pdf 
 
Ritzau og UVM (2017): ”Efter Grundskolen trækker Gymnasiet” -  Den Offentlige.dk, 20/3-2017 
http://www.denoffentlige.dk/efter-grundskolen-traekker-gymnasiet-men-hver-anden-tager-
tiende-klasse 
 
Sebbelin, Leon (2018): ”Målsætninger får ikke de unge til at vælge erhvervsuddannelser” -  
Formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, 18/1-2018, Altinget.dk  
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/kl-maalsaetninger-faar-ikke-unge-til-at-vaelge-
erhvervsuddannelser 
 
Stabell, Charles B. & Øystein D. Fjeldstad (1996) : Value Configuring for Competitive Advantage: 
On Chains, Shops and Networks. * Department of Strategy, Norwegian School of Management, BI 
No 9/1996. 

 
Teinholt, Aggi (2018) Branchebeskrivelse af ungdomsuddannelser i DK, seminarrapport, CBS 
 
Teinholt, Aggi (2017) Eux-elever, miniprojekt, CBS modulrapport 
 

https://nextkbh.dk/om-next
https://nielsbrock.dk/om-niels-brock
https://nielsbrock.dk/media/1548/bilag-25-management-notat-2017.pdf
http://www.cefu.dk/emner/aktuelt/nyt-fra-cefu/midtvejsrapport-unges-uddannelsesvalg-i-tal.aspx
http://www.cefu.dk/emner/aktuelt/nyt-fra-cefu/midtvejsrapport-unges-uddannelsesvalg-i-tal.aspx
http://vbn.aau.dk/files/236824458/Uddannelsesvalg_vejledning_og_karrierel_ring_i_et_ungeperspektiv_OA.pdf
http://vbn.aau.dk/files/236824458/Uddannelsesvalg_vejledning_og_karrierel_ring_i_et_ungeperspektiv_OA.pdf
http://vpt.dk/sites/default/files/2016-09/Bog%20om%20Udsyn%20i%20Udskolingen.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2010/06/170315-Evaluering-af-eux.pdf
http://www.denoffentlige.dk/efter-grundskolen-traekker-gymnasiet-men-hver-anden-tager-tiende-klasse
http://www.denoffentlige.dk/efter-grundskolen-traekker-gymnasiet-men-hver-anden-tager-tiende-klasse
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/kl-maalsaetninger-faar-ikke-unge-til-at-vaelge-erhvervsuddannelser
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/kl-maalsaetninger-faar-ikke-unge-til-at-vaelge-erhvervsuddannelser


  84 
 

Thomsen, Per Bang (2014): ”Socialt taxameter på vej til ungdomsuddannelserne” – artikel in: 
Altinget, nov. 2014 
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/socialt-taxameter-paa-vej-til-ungdomsuddannelserne 
 
Ukendt forfatter (2017): ”Fortsat stor søgning mod gymnasiet” artikel in: UVMs 
nyhedshjemmeside - 20/3 
inhttps://UVM.dk/aktuelt/nyheder/UVM/udd/gym/2017/marts/170320-fortsat-stor-soegning-
mod-gymnasiet 
 
UVM, uddannelsesstatik.dk, besøgt den 20/1-2018 
https://www.uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/fraf
alds-% 
 
UVM, ”Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 ”- rapport, styrelsen for IT 
og Læring, 2017)  file:///C:/Users/ate/Downloads/170928-Tilgang-til-EUD-2017.pdf 
 
UVM (2017b): ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” - NYHEDER 28.02.17, Anbefalinger fra 
ekspertgruppe 
https://www.regeringen.dk/nyheder/anbefalinger-til-ungdomsuddannelser/ 
 
UVM (2017c) ”Ny uddannelsespolitisk målsætning” – hjemmesiden,  14/12-2017,  
https://www.UVM.dk/aktuelt/nyheder/UVM/2017/dec/171214-ny-uddannelsespolitisk-
maalsaetning--6-procentpoint-skal-loeftes-inden-2030 
 
UVM (2017d):  ”Erhvervsskoler, Sosu-skoler, VUCøer og gymnasier har generelt en tilfredsstillende 
økonomi” - Nyhed, 21/6-2017, UVM.dk  
https://UVM.dk/aktuelt/nyheder/UVM/2017/jun/170621-erhvervsskoler--sosu-skoler--vuc-er-og-
gymnasier-har-generelt-en-tilfredsstillende-oekonomi 
 
Valeur, Louisa (2016): ”Gymnasier lokker elever med rejser” -  21/10-2016 – Politiken.dk  
https://politiken.dk/indland/uddannelse/ungdomsuddannelse/article5647898.ece 
 
Vedersøe, Birgitte (2018): ”Måske har mor bare ret”, - Danske Gymnasier:, 12/1-2018, Altinget.dk  
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/danske-gymnasier-maaske-har-mor-bare-ret 
 

Årsregnskab for uddannelsesinstitutioner under UVM 
http://regnskabsportal.UVM.dk/  
 
 

Interviews 
Rikke Skov Nielsen, uddannelsesdirektør Knord, 30/4-2018 

Filip Lange, ressourcedirektør Knord, 22/4-2018 

Mie Kuby, studievejleder Knord, eud/eux i Lyngby, 17/1 – 2017 

Ciara Coogan, projektkoordinator, Gejst, Århus, 2/5-2018 

Majbrit Ørtz, kommunikationschef, Knord – 17/5-2018 

Fokusgruppe, undervisere på eud i Lyngby, 7/5-201 

 

https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/socialt-taxameter-paa-vej-til-ungdomsuddannelserne
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/gym/2017/marts/170320-fortsat-stor-soegning-mod-gymnasiet
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/gym/2017/marts/170320-fortsat-stor-soegning-mod-gymnasiet
https://www.uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/frafalds-%25
https://www.uddannelsesstatistik.dk/erhvervsuddannelser/sider/indhold/generel%20statistik/frafalds-%25
file:///C:/Users/ate/Downloads/170928-Tilgang-til-EUD-2017.pdf
https://www.regeringen.dk/nyheder/anbefalinger-til-ungdomsuddannelser/
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/dec/171214-ny-uddannelsespolitisk-maalsaetning--6-procentpoint-skal-loeftes-inden-2030
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/dec/171214-ny-uddannelsespolitisk-maalsaetning--6-procentpoint-skal-loeftes-inden-2030
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/jun/170621-erhvervsskoler--sosu-skoler--vuc-er-og-gymnasier-har-generelt-en-tilfredsstillende-oekonomi
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/jun/170621-erhvervsskoler--sosu-skoler--vuc-er-og-gymnasier-har-generelt-en-tilfredsstillende-oekonomi
https://politiken.dk/indland/uddannelse/ungdomsuddannelse/article5647898.ece
https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/danske-gymnasier-maaske-har-mor-bare-ret
http://regnskabsportal.uvm.dk/


Bilag 1)  

 

Kære 1.års studerende på Eux Knord 

 

Eux er stadig en forholdsvis ny uddannelse, og i den forbindelse vil vi gerne blive klogere 

på, hvilke tanker og overvejelser du gjorde dig i forbindelse med valg af 

ungdomsuddannelse. 

 

Derfor vil vi bede dig om at bruge 5 minutter på at udfylde dette spørgeskema.  

Din besvarelse er anonym og vil blive behandlet fortroligt.  

 

På forhånd tak for hjælpen 

 

Venlig hilsen  

 

Aggi Teinholt  

 

 

 

  

1) Først og fremmest vil vi gerne vide noget om hvor du kommer fra. Her tænkes på hvad du lavede i 

foråret 2016, da du skulle vælge ny uddannelse.   

(1)  Kommer direkte fra 9. klasse 

(2)  Kommer direkte fra 10. (10.klasse-center eller lignende) 

(3)  Kommer direkte fra 10. på en efterskole 

(4)  Kommer fra 10.klasse, som var kombineret med Gf1 

(5)  Har færdiggjort en anden uddannelse 

(6)  Har gået på en anden uddannelse, men har ikke færdiggjort den 

(7)  Andet _____ 

 

 

2) Vi vil vi bede dig om at huske tilbage til foråret 2016, da du skulle vælge ungdomsuddannelse. 

Hvilke overvejelser gjorde du dig i forbindelse med dit uddannelsesvalg? Hvilke ting var med i dine 

overvejelser?  

Sæt gerne op til 3 kryds i nedenstående udsagn 

(1)  At det efter sigende skulle være en god skole 

(2)  Beliggenheden (ligger tæt på/nemt at komme til) 

(3)  At det opfylder kravene i forhold til min videre uddannelse/karriere 

(4)  At vælge en skole, hvor jeg kender andre som går (eller har gået) 

(5)  At vælge et sted hvor jeg ikke kender andre (starte på en frisk) 

(6)  De sociale arrangementer på skolen  

(7)  At der er en seriøsitet og høj faglighed på den skole jeg vælger 

(8)  Havde ingen overvejelser, total tilfældighed 

(9)  Andet  _____ 



 

 

3) Hvordan blev du første gang opmærksom på Eux? 

(1)  Min lærer i folkeskolen 

(2)  En vejleder i folkeskolen (UU-vejleder, Studievejler eller andet) 

(3)  Familie/ venner gjorde mig opmærksom på uddannelsen 

(4)  En UU-vejleder - i kommunen eller lignende 

(5)  Jeg søgte på UG (uddannelsesguiden på nettet) 

(6)  Jeg har været på brobygning  

(7)  Det kan jeg slet ikke huske  

(8)  Andet  _____ 

 

 

4) Har du haft kontakt med Knord inden du sendte din anssøgning omkring uddannelse?  

(1)  Ja, jeg har været til et Åbent Hus arrangement 

(2)  Ja, jeg har talt med studievejledningen på Knord (enten besøg eller telefonisk) 

(3)  Ja, jeg har talt med andet personale (f.eks. opringning til kontor eller lignende) 

(4)  Ja, jeg har været på besøg (f.eks. Brobygning, Skills eller lignende) 

(5)  Nej, jeg har ikke haft kontakt med Knord inden jeg søgte 

(6)  Ved ikke 

 

 

5) Hvis du har haft kontakt med Knord, hvor stor en indflydelse har det så haft på dit valg af uddannelse? 

Du bedes sætte dit kryds, hvor 1 er OVERHOVEDET INGEN BETYDNING, og 10 er AFGØRENDE 

BETYDNING  

(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 

(7)  7 

(8)  8 

(9)  9 

(10)  10 

 

 

6) Hvilke personer vil du mene har haft mest indflydelse på dit valg af uddannelse? 

Flyt rundt på 'bjælkerne', således at den øverste (nr. 1) er den vigtigste, og den nederste (nr. 7) er den 

mindst vigtigste 

 1 2 3 4 5 6 7 

Forældre (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Anden familie (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Venner/ bekendte (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  



 1 2 3 4 5 6 7 

Lærere eller vejledere i 

folkeskolen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Lærere eller vejledere på anden 

uddannelse (f.eks. Knord) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Brobygning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Ingen - udelukkende mig selv (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

7) Hvad var årsagen til at du valgte Eux? 

Flyt også her rundt på 'bjælkerne' med den vigtigste øverst og mindst vigtigst nederst. Således bliver den 

vigtigste årsag nr.1, næstvigtigst nr.2 osv.  

 1 2 3 4 5 6 7 

Jeg ville gerne have 

studenterniveauer på så kort tid 

som muligt  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg blev ikke erklæret 

gymnasieegnet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg ville gerne gøre mine 

forældre tilfredse/stolte ved at 

tage en uddannelse med 

studenterniveauer 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg skal have en elevplads 

bagefter og dér passer EUX til 

mig 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

For at tage en uddannelse, som 

både giver mulighed for 

elevplads og videre uddannelse 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Jeg har faktisk ingen anelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Andet  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

 

 

8) Hvad vil du, når du er færdig med Eux grundforløb? 

Vi ved at det kan være svært at tage stilling, men tag udgangspunt i, hvad du tror LIGE NU 

(1)  Jeg vil nok tage en elevplads 

(2)  Jeg vil nok læse videre  

(3)  Jeg vil nok tage et sabbatår og derefter en elevplads 

(4)  Jeg vil nok tage et sabbatår og derefter læse videre  

 



9) Vi vil gerne vide hvorvidt du vil anbefale Eux på Knord til andre. 

På en skala hvor 1 betyder SLET IKKE, og 10 betyder HELT SIKKERT ANBEFALE, beder vi dig om at 

sætte et kryds.  

(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

(6)  6 

(7)  7 

(8)  8 

(9)  9 

(10)  10 

 

Til sidst har vi lige nogle baggrundsspørgsmål til dig. 

Hvilken klasse går du i? 

(1)  Eux13 

(2)  Eux14 

(4)  Eux28 

 

Hvad er dit køn? 

(1)  Mand  

(2)  Kvinde 

 

Hvad er din alder 

(1)  15-16 

(2)  17-18 

(3)  19-20 

(4)  21-22 

(5)  23-24 

(6)  25+ 

 

Hvad er din studieretning? 

(1)  Detail 

(2)  Handel (btb) 

(3)  Kontor (administration) 

 

  

 

Så er der kun tilbage at ønske rigtig god jul   



Bilag 2) 

Fra Knords hjemmeside og Rapport  

 

Vision   

 Vi står stærkt i uddannelsesverdenen, fordi vi til stadighed stræber efter kvalitet.  

 Vi dyrker talent ud fra den enkeltes forudsætninger.  

 Vi stræber efter en undervisning, der både er virkelighedsnær og rækker ud i verden.  

 Vi har mennesker mellem hænderne og ved, at det forpligter. 

 

Værdier 

Fornyelse 
 Man har lyst til forandring og fornyelse 
 Man er motiveret for udvikling 
 Man kan nytænke selv og handle 
 Man viser nysgerrighed 

  
Respekt 

 Man udviser gensidig respekt 
 Man oplever en god omgangstone 
 Man viser respekt for forskellighed 
 Man viser respekt for hinandens tid 

  
Ihærdighed 

 Man holder ud 
 Man har retten til at prøve og fejle 
 Man gør sig umage og tør sætte noget på spil 
 Man går klogere hjem 

 



Bilag 3) 

 

            

 

                                                   
 

            

     Bestyrelsen      

          

             

             

     René Van Laer       

     Direktør    

 

           

  Henrik Faaborg      Filip Lange 

  IT-chef 126         Ressourcedirektør 120 

           

             

                   

  Rikke Skov-Nielsen     Ivar Ørnby   

  Rektor - EUD 143     Rektor gym 140   

  

 

             

 

U
d

d
an

n
e

lsech
ef 

      Heidi Post Dam     Heidi Post Dam 

     EUD Fred. 162     HHX 164 

             

       Conni Vang Jensen     Jesper Als 

     EUD Hill 144/145     HHX Hill 142 

             

       Julie Secher Schultz     Pernille Bach 

     EUD Lyngby 152     HHX Lyngby 154 

             

       Merete Brøgger     Camilla Rye 

     Hovedforløb 156    STX 157 

            

       Merete Brøgger      

     SKP 155      

            

Bilag 3) Organisationsdiagram Knord pr. 31/12-2017 



 

Tabel 1Mtu fra 2018 for EUD-afdelingen på Knord 

 

 

Tabel 2Mtu fra 2016 for Knord og Benchmarkskoler 

Bilag 4) Medarbejdertrivsels-undersøgelse for Knord 



Bilag 5)  Udtræk fra DEAs rapport fra april 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Bilag 6) Tidsplan for markedsføringsaktiviteter - Knord 2019 

 

 

 

 

 

 

 

  
august 

 
September 

 
oktober 

 
November 

 
December 

 
Januar 

 
Februar 

 
Marts 

 
April 

 
Maj 

 
Juni 

 
Juli 

Ansættelse x X           

Oplæring   X           

Videooptagelser og 
statements 

 X x x  x  x   x  

Ændring af Knord.dk 
samt vedligeholdelse 

  x X  x X x  x x X 

Åbent Hus      x x      

Messer og 
orienteringsaftener 

   x  x x X     

Google Ads     x x x X     

Annoncering Aviser      X  X     

Brobygning x x x   x x X     

SoMe   x x x x x x x x X  

CRM-marketing x x   x x x x   x x 

Print - brochurer     x    X    

Merchandise     x    x    

             

             



 

 


