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Can the Danske Bank Group and Jyske Bank attract and hold on to Generation Y 
with an employer branding strategy? 
 
The workforce of today and the near future will be a scarce resource. There might be an increased 
rate of unemployment now due to the financial crisis but in the longer term there will be a shortage 
of labour in the western world. And the workforce that will be showing up is from a new 
generation, different from the ones it is replacing. This new generation can be termed Generation Y. 
Generation Y is between the age of 15 to 31 and they demand a lot from their workplace and from 
themselves. It is a generation of children who were raised by parents who had energy and time to 
give their children a lot of attention and cater to their needs. Some would call Generation Y the 
spoiled generation. That said Generation Y (as in “Generation Why”) is generally a very talented 
generation because they have grown up with a lot of possibilities and stimuli, not least through 
technology and the internet, but also through travelling, which has given them access to an 
enormous amount of knowledge compared to earlier generations. This has also made them critical 
and taught them to ask questions constantly – this is Generation (Wh)Y. 
 
Employers will need this generation. But how do they attract and hold on to this group of young 
people? Is employer branding the way to go? That is what I will look into in my thesis: is employer 
branding the way to go if you want to attract and hold on to Generation Y? More precisely I will 
look into two Danish banks –– and see what they are doing now in order to attract and hold on to 
their workforce and whether employer branding could be the way to go for them in the future. 
 
Based on my interviews with the two banks - The Danske Bank Group and Jyske Bank - and 
selected theories on corporate branding, employer branding and about Generation Y, I have found 
that an employer branding is an important element in attracting and holding on to Generation Y. 
This is because the philosophy behind employer branding closely matches Generation Y’s needs 
and demands.  
Using employer branding puts value on your employees and place your employees in the centre. 
You make sure they can have as harmonious a work/life balance as possible and you will also make 
sure your executives and managers know and live up to their big role in the well being and 
motivation of your employees - the executives and managers communicate and interact on a dally 
basis with the employees. Actually all these criteria are things that Generation Y appreciates and 
values. In any case companies should always keep in mind that their employer branding should be 
realistic and believable and based on a properly balanced corporate brand or identity. There has to 
be a balance between your values, your internal culture and your external image for the corporate 
and employer brand to function. These are also things that generation Y appreciates as well. 
 
The Danske Bank Group and Jyske Bank have both in their own ways started employer branding-
strategies and are more or less targeting members of Generation Y. They might be well positioned 
to attract and hold on to Generation Y with their non-hierarchical organisations, and some of their 
more individualised employee measures (fast track promotion, targeting the need of would-be 
women leaders etc.). But there is room for improvement and a need for a continued and refined 
focus on Generation Y in their employer branding as the competition for these employees is bound 
to increase with time. This suggests a need to be even more innovative for instance by developing 
even more flexible work/life-balanced solutions such as offering child care or focusing even more 
on technological innovation to cater as much as possible for Generation Y.    
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Kapitel 1: Introduktion  

Emne 

Employer branding 
 
Danske virksomheder vil fremover i deres rekrutteringsforløb og vedligeholdelsespolitik oftere og 
oftere stå overfor nogle helt nye problematikker og krav fra deres medarbejdere og potentielle 
medarbejdere, idet arbejdsmarkedet og typen af medarbejdere vil ændre sig. Ydermere vil 
virksomhederne også fremover skulle finde deres ansatte blandt de små årgange, efterhånden som 
de store årgange går på pension. Selvom vi aktuelt befinder os i en finanskrise, så må det forventes, 
at der vil blive mangel på arbejdskraft på længere sigt, især kvalificeret.1 Ydermere vil den 
generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, og som er ude på arbejdsmarkedet nu - den 
generation man kalder Generation Y2 – være anderledes. Generation Y stiller helt nye krav til sig 
selv og ikke mindst til den arbejdsplads, de skal være på. Det skal virksomhederne være forberedt 
på, og de skal kende Generation Y, idet de ellers vil få svært ved at tiltrække dem og fastholde dem. 
Det er denne problematik, jeg finder spændende at se på, nemlig hvordan vil arbejdsmarkedet tage 
imod denne nye Generation Y.  
 
For at leve op til de krav, Generation Y stiller, kan en eksplicit employer branding-strategi være 
vejen frem. Employer branding er nemlig den måde, hvorpå en virksomhed kan danne sig et 
enestående og personligt image på markedet, og som gør, at virksomheden udskiller sig fra andre 
virksomheder, der konkurrerer om de samme potentielle ansatte, som et attraktivt sted at arbejde. 
Ydermere er det en måde at vise, at ansatte og jobsøgende bliver vægtet højt og bliver værdsat, så 
de bedre kan levere den ydelse eller service, virksomheden tilbyder, og at de ansatte dermed er med 
til at skabe et godt image. En virksomhed kan med en eksplicit employer branding også bedre skabe 
overensstemmelse og balance mellem det ydre image og den indre kultur – som er den virkelighed, 
der opleves internt, hvilket igen er med til at fastholde sine ansatte og tiltrække nye medarbejdere. 
En virksomhed, kan med en employer branding også bedre lægge vægt på sine værdier og at udleve 
dem.3  
 
Ydermere er det vigtigt at virksomheden kender den generation, der i høj grad udgør de 
medarbejdere, den gerne vil sigte efter med sin employer branding. Det drejer sig om Generation Y, 
som er de unge i alderen 15-31 år4, og som derfor vil udgøre alle de nyuddannede de kommende år, 
og som er karakteriseret ved nogle fælles træk, der adskiller dem fra øvrige generationer. 
Generation Y er opvokset med internettet som en selvfølgelighed, har haft forældre med overskud 
og har haft viden om, at de kan alt det, de gerne vil. Derfor er der ingen grænse for deres vilje og 
krav til deres arbejdsplads. Medlemmerne af Generation Y vil gerne udvikle sig både personligt og 
fagligt i deres karriere og forventer hjælp til dette. Men samtidigt forventer de også at skulle have 
tid til familien.   
 
Derfor finder jeg det interessant at belyse de tendenser, som præger arbejdsmarkedet lige nu. Det vil 
jeg gøre ved at tage udgangspunkt i Dansk Bank-koncernen og Jyske Banks tilgang til employer 
branding med særligt fokus på modtagergruppen – Generation Y. Hvordan kan de to virksomheder 
                                                 
1 ”Kampen om kompetence” side 18 
2 ”Generation Y – knalddygtige primadonnaer” side 1 
3 ”Employer Branding” side 11 
4 ”Generation Y – knalddygtige primadonnaer” side 1 linie 9-10  
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bedst tiltrække og fastholde Generation Y gennem en employer branding? Det er en undersøgelse, 
der især er spændende, fordi disse to banker er meget forskellige i deres tilgang til employer 
branding.  
  
I Danmark er employer branding ikke kun et nyt men også aktuelt emne. Faktisk er employer 
branding ifølge branding-eksperter altid aktuelt – det gælder både i økonomiske opture og i 
økonomiske nedture5. Det er til enhver tid relevant for en virksomhed at kunne tiltrække og 
fastholde de rigtige medarbejdere. 
 

Problemstilling 
 
Er employer branding med til at gøre det lettere for Danske Bank-koncernen og Jyske Bank at 
tiltrække og fastholde Generation Y. Hvad gør de i så fald rigtigt og hvad gør de forkert? Og hvad 
kan Danske Bank-koncernen og Jyske Bank gøre bedre i fremtiden? 
 

Problemformulering  
 
Hvordan kan Danske Bank-koncernen og Jyske Bank bedst udfærdige deres employer 
branding med henblik på at tiltrække og fastholde Generation Y?  
 

Underspørgsmål  
• Hvad har Danske Bank-koncernen og Jyske Banks udfordringer og styrker hidtil været set 

ud fra employer branding-øjemed, og hvad er de på nuværende tidspunkt? 
• Hvad gør Danske Bank-koncernen og Jyske Bank på nuværende tidspunkt allerede rigtigt og 

forkert ifølge de teorier, jeg benytter, og i forhold til Generation Y’s særlige krav?  
• Hvad bør Danske Bank-koncernen og Jyske Bank på lang sigt ændre ifølge de teorier, jeg 

benytter, for bedre at kunne tiltrække og fastholde Generation Y?  
 

Hypoteser omkring employer branding i Danske Bank-koncernen og Jyske Bank 
 
Danske Bank-koncernen og Jyske Bank vil gerne gøre noget fornuftigt og gennemarbejdet i forhold 
til at tiltrække nye medarbejdere, men også i forhold til at fastholde deres nuværende medarbejdere. 
Men da det er vigtigt for dem at tiltrække nye medarbejdere hér og nu ved at få et godt image 
udadtil, så risikerer de at gå for hurtigt til værks og kun fokusere ensidigt på deres image. Men de 
bør i stedet både fokusere på den interne kultur og på det eksterne image, da de to ting er nødt til at 
spille sammen med udgangspunkt i virksomhedernes værdier. Dette vil på lang sigt skabe et godt og 
troværdigt image. Danske Bank-koncernen og Jyske Bank risikerer at tænke kortsigtet i stedet for 
langsigtet, og at implementere en employer branding for hurtigt ved kun at have fokus på mål og 
ikke på processen, hvor man også skal have de ansatte med.   
 

                                                 
5 ”The Employer Brand” side 104 linie 22-27  
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Kapitel 2: Metode  
 
Metode er den måde, hvorpå man vælger at lave sin analyse, og hvordan man vælger at bruge sin 
teori og sin empiri som værktøj.6 Det vil sige, at metode er at beskrive forholdet mellem empiri og 
teori, og hvordan ens valgte teori og empiri passer til ens problemformulering.7 Det vil jeg redegøre 
for i dette afsnit. Men først vil jeg fortælle om mit speciales opbygning og min målgruppe for 
specialet. Til sidste, efter min teori- og empiribeskrivelse, vil jeg redegøre for mit speciales 
gyldighed.  
 

Metodeafsnittet  

Specialets opbygning 
 
Som nævnt vil jeg undersøge, i hvor høj grad Danske Bank-koncernen (DBK) og Jysk Bank (JB) 
kan bruge en employer branding til at fastholde og tiltrække medarbejdere - mere præcist 
Generation Y. For at besvare dette vil jeg også komme ind på, hvor de to virksomheder står nu i 
forhold til at tiltrække og fastholde Generation Y.  
For at besvare min problemformulering vil jeg som nævnt starte med at beskrive min metode 
(kapitel 2); definere min målgruppe, redegøre for hvordan jeg bruger min teori i form af Hatch & 
Schultz og Barrow & Mosley, og hvordan jeg definerer Generation Y og hvordan disse teorier og 
Generation Y spiller sammen. Desuden vil jeg redegøre for min empiri, som hovedsageligt udgøres 
af to interviews i henholdsvis DBK og JB. Derpå vil jeg se på, hvordan min teori og empiri spiller 
sammen, altså hvordan jeg bruger dem til at underbygge hinanden og styre mit speciale, så jeg kan 
besvare min problemformulering. Til slut i kapitel 2 vil jeg se på, hvor troværdig min metode er, det 
vil sige redegøre for hvilke begrænsninger min opgave måtte have.  
 
Derpå vil jeg i kapitel 3, som er mit teoriafsnit, starte med at se på teorierne omkring branding 
generelt. Jeg vil kort beskrive, hvordan product branding har udviklet sig til employer branding og 
give en definition på employer branding. Den første teori jeg vil uddybe er, Mary Jo Hatch og 
Majken Schultz’ teori om corporate branding med udgangspunkt i deres bog ”Taking Brand 
Initiative” og deres model ”The employer branding Tool-Kit”. Jeg kommer ind på corporate 
branding, da et stærkt brand er vejen til et stærkt employer brand, idet begge former for branding 
bygger på de samme værdier, som ledelsen har udfærdiget. Hvis virksomheden allerede kan udleve 
værdierne gennem sit corporate brand, så kan den også nemmere implementere en employer 
branding.8 I anden del af mit teorikapitel vil jeg beskrive Simon Barrow og Richard Mosleys teori 
om employer branding med udgangspunkt i deres bog, ”The Employer Brand”, der beskriver, 
hvordan man som virksomhed implementerer et employer brand bedst muligt. Til dette formål har 
de udviklet en model, ”The employer brand mix”, som skitserer, hvor man skal have fokus, når man 
implementerer en employer branding.  
 
I kapitel 4 vil jeg belyse, hvem Generation Y er, på baggrund af bl.a. Dan Tapscotts bog ”Grown 
Up Digital – How the Net Generation is Changing your World”. Jeg vil belyse Generation Y, da det 
netop er denne gruppe, bankerne skal være i stand til at tiltrække og fastholde, og derfor er det 

                                                 
6 ”Problemorienteret projektarbejde” side 149-150 
7 ” Problemorienteret projektarbejde” side 135 
8 ”Employer Branding” side 17-19 
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nødvendigt for dem at kende og forstå denne generation. Derpå vil jeg kort se på mine to teorier og 
Generation Y sammen, altså hvad teorierne kan fortælle om at håndtere Generation Y i en employer 
brand sammenhæng, for at kunne besvare min problemformulering.   
 
Kapitel 5 er mit analyse- og diskussionsafsnit, og her vil jeg se nærmere på DBK og JB. Jeg vil tage 
udgangspunkt i mine to interviews9 i henholdsvis DBK og JB, for at belyse deres generelle tilgang 
til employer branding. Først vil jeg kort beskrive de to banker. Dernæst vil jeg diskutere de 
udfordringer og styrker, DBK og JB har, og hvilke employer branding-tiltag, de hver især har 
indført. Derpå vil jeg holde mine findings op imod mine to valgte teorier og Generation Y for at se 
om mine teorier kan afkræftes eller bekræftes, og om virksomhederne har det rette fokus på 
Generation Y. Endelig vil jeg konkludere kort på dette.  
 
Og til slut i kapitel 6 vil jeg konkludere og besvare min problemformulering som helhed. 
 
Punktlisten nedenfor viser min opgaves opbygning:  
 

• Emne 
• Problemstilling 
• Problemformulering 
• Metode  
• Teori  
• Generation Y 
• Analyse og diskussion  
• Konklusion 

 

Min målgruppe 
 
Min hovedmålgruppe er DBK og JB, da det er disse virksomheder, jeg direkte skriver om i mit 
speciale. Det er disse virksomheders evne til at tiltrække og fastholde Generation Y med en 
employer branding, som jeg analyserer og kommer med kritik af og anbefalinger til. Det er således 
dem, der direkte vil kunne få gavn af mine analyser og konklusioner. Men alle med interesse for 
employer branding-emnet, dvs. både studerende som mig selv, undervisere indenfor faget og andre 
virksomheder, både store og små, som ønsker at få indsigt i emnet, ikke mindst i forhold til, 
hvordan man som arbejdsgiver forholder sig til Generation Y, vil kunne få noget ud af mit speciale.  
 

Valg af teori 
 
Brugen af en velunderbygget teori gør, at man bl.a. kan styre sine kvalitative interviews. Det vil 
sige, at man bedre kan strukturere de informationer, man indsamler og har indsamlet ved sine 
interviews, da man ved, hvad teorierne indeholder, og dermed det fokus, man vil undersøge ud fra. 
Da et interview ofte bringer en masse informationer med sig, både nogle man kan bruge og nogle 
man ikke kan bruge, så kan det være svært at få overblikket over, hvad der er vigtigt. Derfor kan 
man ved hjælp af en teori udvælge de informationer som er vigtige i forhold til ens 
problemformulering og dermed bringe orden i sin analyse, da man så vil vide, hvilke informationer 
                                                 
9 Bilag 1 + Bilag 2 
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man skal se på – og hvilke informationer, man ikke behøver – og så kunne drage konklusioner på 
den baggrund.10  
 
Det vil sige, at både teorier og en præcis problemformulering vil hjælpe mig med at holde den røde 
tråd igennem mit speciale. Da min problemformulering ligger op til, at jeg giver løsningsforslag til 
både DBK og JB om, hvordan man bedst udfærdiger en employer branding med henblik på at 
tiltrække og fastholde Generation Y, så vil det være bedst med nogle teorier som er konkrete. Det 
vil sige teorier om, hvordan man får en god employer branding, og selvfølgelig også at belyse, 
hvem Generation Y er - for på den måde, at kunne holde disse teorier op mod hinanden med 
udgangspunkt i de respektiver banker. Her finder jeg det som nævnt vigtigt også, at komme ind på 
corporate branding, da jeg gerne vil kunne definere, hvad en stærk virksomhed er. En virksomhed 
med et stærkt corporate brand kan som nævnt nemmere indføre en employer branding, da en sådan 
bygger videre på de samme værdier, som virksomheden allerede har bygget sit corporate brand op 
omkring. Ved også at se på corporate branding vil jeg så kunne se, om de to banker har stærke 
virksomheds brands eller ej, og dermed bedre vurdere, om de nemmere vil kunne få en stærk 
employer branding. 
 
Derfor er de teorier, jeg har valgt til at besvare min problemformulering med, mere beskrivende og 
konkrete i forhold til, hvordan man får et godt employer brand. Som nævnt bruger jeg Hatch & 
Schultz med udgangspunkt i deres bog ”Taking Brand Initiative” og Barrow & Mosley med deres 
bog ”The Employer Brand”, og til sidst belyser jeg, hvem Generation Y er ud fra bl.a. Tapscotts bog 
”Grown up digital”. Først vil jeg komme ind på Hatch & Schultz og derpå Barrow & Mosley og til 
sidst Generation Y.  
 
Den første teori, jeg vil bruge til at besvare min problemformulering med, er som nævnt Hatch & 
Schultz med deres bog ”Taking Brand Initiative”. Deres teori tager udgangspunkt i virksomheden 
som helhed og ser på, hvordan de forskellige dele, som har indflydelse på virksomhedens brand, 
spiller sammen. De elementer, som de mener er vigtige til et godt employer brand, er visionen, den 
interne kultur og det eksterne image. Disse tre faktorer skal være i indbyrdes balance for at give et 
stærkt corporate brand, da det på den måde vil danne troværdighed omkring brandet og dermed 
virksomhedens image. Og hvis disse tre dele er i balance, og virksomheden således har et godt 
corporate brand, så vil det som nævnt være nemmere at implementere en employer branding som 
bygger videre på virksomhedens værdier. Hatch & Schultz har udarbejdet en model til dette formål, 
nemlig det de kalder deres ”Employer Branding Tool-Kit”. Denne model giver et overblik over 
virksomhedens interne kultur, eksterne image og vision, og ud fra dette fortæller de så, hvorfor det 
er vigtigt at alle dele spiller sammen, da de ellers vil påvirke hinanden negativt.  
 
Barrow & Mosleys bog ”The Employer Brand” er både en meget beskrivende og ”hands on” bog, 
som samtidig også er teoretisk funderet. De kommer med konkrete, veldokumenterede beskrivelser 
af, hvordan en virksomhed skal gøre for at implementere et employer brand, og hvad en virksomhed 
skal være særligt opmærksom på i denne fase. Til denne meget beskrivende del af deres bog, som 
jeg referer til, har Barrow & Mosley bl.a. lavet en model, ”The employer brand mix”, som med 12 
punkter beskriver hvilke interne og eksterne faktorer, der skal være fokus på, når man gerne vil 
implementere et employer brand. Ved hjælp af denne model kan man som virksomhed se, hvor 
langt man er nået i sin employer branding, eller se om man allerede er godt i gang med en.    
 

                                                 
10 ”Den skinbarlige virkelighed” side 99-101 
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For at belyse hvem Generation Y er, har jeg taget udgangspunkt i Tapscotts bog: ”Grown up 
digital” og Nana Tofts artikel ”Generation Y – knalddygtige primadonnaer”. ”Grown up digital” er 
baseret på et omfattende research- og analysearbejde og på et omfattende antal interviews af unge 
spredt ud over mange lande. Nana Toft har også været ude og lave interviews, bl.a. hos Nokia og 
diverse konsulentvirksomheder, som har erfaring med Generation Y. Begge kilder underbygger 
hinanden og kommer med mange eksempler, hvilket gør dem nemme at relatere til. Ydermere 
bruger de citater fra de unge, hvilket også er med til at gøre kilderne lettere forståelige og 
overbevisende. Disse to kilder giver et klart signalement af Generation Y, som jeg nemt kan bruge 
til besvarelse af min problemformulering.  
 

Valg af empiri 
 
Som empiri til min opgave har jeg som sagt valgt at lave to kvalitative interviews11. Ét interview i 
DBK med Ole Bech-Petersen og ét interview i JB med Poul Bonde Jensen. Begge interviews varede 
ca. en time12 og jeg optog dem på diktafon, derpå transskriberede jeg dem så nøjagtigt som muligt, 
så jeg har kunnet læse dem igennem igen og igen, før og imens, jeg lavede min analyse. 
Interviewene er vedlagt som bilag13. For at underbygge disse interviews har jeg valgt at supplere 
med informationer fra de to bankers hjemmesider og Universums14 ”Professionals 2008 Rankings”. 
Disse supplerende informationer er tænkt som en yderligere underbygning af min empiri, som kan 
styrke troværdigheden af min analyse.15  
 
Jeg har valgt det delvist strukturerede interview16, da mit mål med interviewene var at få indsigt og 
viden om DBK og JB. Ydermere valgte jeg det delvist strukturerede interview, da mit emne er et 
diffust emne. Derfor var det vigtigt at lade den interviewede tale og fortælle frit om emnet og om 
den måde, de i de respektive banker griber employer branding an. Men der var også brug for en 
struktur i interviewene for at sørge for at få svar på alt, hvad jeg gerne ville vide, og derfor holdt jeg 
øje med mine spørgsmål hele tiden, dog uden at følge dem slavisk.  
For at forberede mig til disse interviews planlagde jeg dem ved at sætte mig godt ind i emnet, 
corporate branding, employer branding, Generation Y og i de respektive banker, bl.a. ved at læse 
om dem på deres respektive hjemmesider, og ved at læse diverse avisartikler om dem.  
Jeg prøvede så vidt muligt også at møde op uden forudantagelser om, hvad jeg ville få af svar, altså 
med en åben indstilling til deres virksomhed og til deres virksomhed som arbejdsplads. Men jeg 
havde gennemarbejdet mine spørgsmål godt og vidste, hvad jeg gerne ville have svar på, så jeg ikke 
mistede tråden. Derfor var det vigtigt med en præcis problemformulering - så jeg kunne holde den 
røde tråd - et godt kendskab til teorien og viden om bankerne. Jeg prøvede at have en form for 
dialog kørende med den interviewede, så det blev mere spændende. Efter interviewene 
transskriberede jeg som sagt de respektive interviews fra min diktafon, så jeg havde hele 
interviewet og kunne gennemlæse det igen og igen og referere til det i min analyse og diskussion. 
Den måde, hvorpå jeg så har valgt at analysere mine interviews, er at sætte de væsentligste 
informationer, jeg har trukket ud af interviewene, op imod mine teorier for at se, hvor de stemmer 

                                                 
11 ”Den skinbarlige virkelighed” side 64 – 65  
12 ”Den skinbarlige virkelighed” side 225 
13 Bilag 1 og Bilag 2 
14 http://www.universumglobal.com/files/professional_ranking_denmark.pdf      
15 ”Den skinbarlige virkelighed” side 194 – 196  
16 ”Den skinbarlige virkelighed” side 211 – 212  
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overens og ikke gør, og for at se på hvilke punkter bankernes strategier passede i forhold til 
Generation Y.17 
 
Mine to interviews passede med min problemformulering, nemlig at jeg gerne ville udlede noget 
om bankernes forhold til employer branding, og hvordan de kan tiltrække og fastholde Generation 
Y. 
 

Opgavens troværdighed 
 
Da jeg har lavet en kvalitativ analyse, bør jeg som med alle andre former for analyser undersøge 
objektiviteten af mit speciale, altså dels min opgaves pålidelighed (reliabilitet) – kan man stole på 
det, jeg har fundet frem til - og dels min opgaves gyldighed (validitet) – om jeg har undersøgt det, 
jeg sagde, at jeg ville undersøge og fået svar på spørgsmålet i min problemformulering.18  
 
Mine to interviews er selvfølgelig ikke udtømmende, men passer til at kunne give en konsistent 
besvarelse af min problemformulering. En måde jeg dog kunne have valgt at underbygge disse to 
interviews på, ville have været, hvis jeg havde haft adgang til at lave spørgeskemaer eller 
fokusgrupper med ansatte fra de to banker, og på den måde bekræfte eller afkræfte de påstande, som 
blev fremsat i interviewene og på de respektive hjemmesider, og findings jeg har udplukket fra 
dem. Men en sådan yderligere indsamling af empiri var ikke muligt, da de to banker ikke kunne 
afsætte tid til mere end ét interview hver især, og idet byrden for de to bankers ansatte ved en sådan 
ekstra undersøgelse ikke fra virksomhedernes synspunkt vil kunne retfærdiggøres alene af hensyn 
til et speciale.19 De to kvalitative interviews giver imidlertid et godt billede, af DBK og JB’s arbejde 
med employer branding i hverdagen og giver et godt billede af, hvordan de gennemfører 
ansættelser, og ser på bankens værdier, kultur og image.  
 
Mit speciale er som alle andre større eller mindre opgaver begrænset af tid og omfang, og derfor er 
det mål og ressourcer, der styrer opgaveprocessen.20 Det er som sagt specialets formål og hermed 
problemformuleringen, der styrer, hvilken retning min opgave kommer til at have.21  
Jeg er derfor selvfølgelig begrænset og styret af det omfang, mit speciale må have, men også hvor 
lang tid, jeg har kunnet bruge på det. Disse faktorer har spillet ind, da jeg skulle afgrænse mit 
speciale og lave min problemformulering. Og min problemformulering har jeg lavet præcis og klar, 
så jeg nemmere kunne holde mit fokus i opgaven og dermed få en rød tråd igennem mit speciale og 
ikke kom til at brede mig ud i mange emner.  
 
Jeg har ikke taget udgangspunkt i finanskrisen, men i employer branding-strategier, og derfor 
kommer jeg heller ikke rigtigt ind på finanskrisen, men jeg er selvfølgelig opmærksom på, at 
finanskrisen påvirker den aktuelle jobsituation meget, ikke mindst for banker. Det er dog helt 
bevidst, at jeg ikke skriver om finanskrisen – for lige meget hvordan et jobmarked ser ud, er det 
ifølge min teori meget betydningsfuldt med employer branding.22 Ydermere ville det have været en 

                                                 
17 ”Problemorienteret projektarbejde” side 235-252 og ”Essentials of Social Science Research Methodology” side 93-
105 
18 ”Problemorienteret projektarbejde” side 139-147, 193-201 og 313+309 
19 ”Den skinbarlige virkelighed” side 53-59 
20 ”Den skinbarlige virkelighed” side 160  
21 ”Den skinbarlige virkelighed” side 141-143+237 
22 “The Employer Brand” side 104 
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kæmpe mundfuld at skulle tage alle finanskrisens konsekvenser for jobsituationen med i specialet, 
da der sker nye ændringer hver dag, og det ikke er muligt at nå at se de langsigtede konsekvenser så 
hurtigt, hvis der vel at mærke overhovedet viser sig at være langsigtede konsekvenser af krisen for 
employer branding.  
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Kapitel 3: Teori 
 
I mit teoriafsnit vil jeg starte med kort at redegøre for, hvad branding er og hvordan det har udviklet 
sig fra produkt branding til employer branding. Derefter vil jeg kort gennemgå nogle forskellige 
definitioner på employer branding for at gøre klart, hvad termen dækker over. Derpå vil jeg 
gennemgå de teorier, jeg har valgt at bruge til min analyse i kapitel 5. Nemlig først Hatch & Schultz 
og dernæst Barrow & Mosley.   
 

Introduktion til Branding  
 
Ordet branding/brand har eksisteret længe og dækkede i starten over, at en producent/ virksomhed 
kunne differentiere sit produkt i forhold til andre produkter af samme type. Brandingen af et 
produkt var en måde at udmærke produktet på, så kunden kunne genkende produktet og ville købe 
det igen, eller så kunden kunne anbefale produktet videre til nogle andre. Men ordet branding/brand 
har udviklet sig meget over tid, men et brand har stadig den funktion og betydning, at man skal 
kunne genkende et produkt eller en ydelse fra en specifik producent/virksomhed.23 
 
Branding er nu ikke længere noget, der kun dækker markedsføringen af det enkelte produkt, men er 
nu også gået over til at kunne dække virksomheden som helhed, nemlig som virksomheds branding 
(corporate branding), herunder også som arbejdsgiver i form af employer branding. Hvis man har et 
corporate brand skal ens employer branding bygge videre derpå, og være en forlængelse af de 
allerede udarbejdede visioner og værdier. Man kan således ikke have en employer branding der 
signalerer noget helt andet end sit corporate brand, idet ingen af delene da vil kunne fungere. Og jo 
stærkere og troværdigt ens corporate brand er jo nemmere vil det så være at indføre en employer 
branding.24 Men jeg vil nu se på hvordan employer branding bliver defineret. Employer branding 
bliver defineret på mange forskellige måder, og jeg vil her referere til nogle af dem. De lyder som 
følger:  
 

”A mixture of attributes, tangible and intangible, symbolised in a  
trademark, which, if managed properly, creates value and influence.”25 
 
“… the employer brand establishes the identity of the firm as an employer. It 
encompasses the firm’s value system, policies and behaviors toward the objectives of 
attracting, motivating, and retaining the firm’s current and potential employees.”26 

 
“Employer branding er disciplinen, hvormed virksomheden skaber sig en unik, positiv 
og genkendelig position som en attraktiv arbejdsplads blandt nuværende og 
kommende medarbejdere.”27 

 
Hvis man ser på disse definitioner og prøver at sammenfatte dem, så dækker employer branding 
over virksomhedens karakter i sig selv, dvs. virksomhedens corporate brand og hvad det indeholder, 
                                                 
23 ”Brands: The New Wealth Creators” side 1-2 og “The Employer Brand” side 57 
24 “Employer Branding” side 17-19 
25 www.brandchannel.com/education_glossary.asp 
26 “Conceptualizing and researching employer branding” side 502 linie 25-28 
27 “Employer Branding” side 11 linie 2-5 
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men samtidig også over den specifikke historie og de fundamentale ansættelsesforhold, 
virksomheden skal kunne fastholde eller tiltrække medarbejdere eller potentielle medarbejder med.  
 
Employer branding dækker både over interne og eksterne faktorer. Internt drejer det sig om kulturen 
i virksomheden. Kulturen skal helst forstås af alle ansatte i virksomheden på den samme måde og 
efterleves på samme måde. Eksternt drejer det sig om virksomhedens image - hvad virksomheden 
signalerer og fortæller til omverdenen og potentielle medarbejdere, og det skal selvfølgelig også 
opfattes på samme måde af alle interessenter.  
Både den interne kultur og det eksterne image skal spille sammen og skal begge afspejle 
virksomhedens værdier som er fastsat af virksomhedens ledelse, da det er værdierne, der skaber den 
røde tråd og fortælling i virksomheden. Overensstemmelse imellem den interne og eksterne 
opfattelse er nødvendig, for at virksomheden kan fremstå troværdig. De ansatte i virksomheden 
arbejder ud fra de værdier, som ledelsen har nedskrevet og udsendt, og de danner rammen for de 
valg, der bliver taget af de ansatte i virksomheden og for den interne kultur og for det eksterne 
image. Så man kan sige, at en virksomheds værdier er en form for rød tråd for brandingen, eller i 
hvert fald, at de bør være det.  
 
Jo stærkere og mere velfungerende et corporate brand og employer brand, des mere kan 
virksomheden skille sig ud fra sin konkurrenter i konkurrencen om kunderne og om medarbejderne, 
og des højere omsætning og overskud kan virksomheden alt andet lige få.  
 

Afsnit A: Corporate Branding ifølge Mary Jo Hatch og Majken Schultz  
 
Som nævnt er første skridt til et employer brand at have et stærkt corporate brand og den næste teori 
jeg vil belyse, er derfor Hatch og Schultz’s teori omkring corporate branding. Nemlig hvordan en 
virksomhed får sin vision, kultur og image til at spille sammen, så den får et stærk corporate brand 
og dermed kan øge ens profit. Med udgangspunkt i Hatch & Schultz’ bog ”Taking Brand Initiative” 
og flere af deres artikler28 vil jeg redegøre for deres teori omkring branding af en virksomhed.  
 
Hatch & Schultz har udarbejdet et ”Corporate Branding Tool-kit”29 og teori, der analyserer om en 
virksomhed har et stærkt brand, og hvad den mangler for at opbygge et. Denne model og teori 
starter med virksomhedens vision, kultur og image (VCI) og ser på, om der er sammenhæng og 
balance imellem disse tre elementer. Jo bedre sammenhæng og balance, der er imellem disse 
faktorer, jo stærkere er virksomhedens corporate brand. Det centrale budskab er vigtigheden af 
denne balance.30 Sammenhængen mellem visionen, kulturen og imaget skal hele tiden 
vedligeholdes og ikke kun i opstartsfasen af en branding-proces, eller når der er problemer. Schultz 
& Hatch ser balancen mellem vision, kultur og image som en måde at beskrive hele virksomheden 
på: 
    

”The combination of vision, culture, and images represents in one way or another 
everything the organisation is, says, and does.”31 

                                                 
28 ”Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand?”, “Relations between organisational culture, identity and 
image”, ”Corporate branding – virksomheden som den samlende kraft” og ”Corporate Branding Tool-Kit – analyse og 
ledelse af corporate brands” 
29 ”Are the strategic stars aligned for your corporate brand?” side 5 og ”Taking Brand Initiative” side 13 figur 1.3. 
30 ”Taking Brand Initiative” side 11-12 
31 ”Taking Brand Initiative” side 13 linie 9–11 
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Jeg vender tilbage til selve modellen herunder. Da mit afsnit er opbygget således, først vil jeg under 
følgende overskrifter: ”Visionen”, ”Kulturen”, ”Imaget” komme ind på de tre elementer fra Hatch & 
Schultz model. Dernæst vil jeg se på ”Interessenterne”, deres ”The Corporate Branding Tool-Kit”, 
deres syn på employer branding i ”Employer Branding ifølge Hatch & Schultz”, lave teorikritik i 
”Kristik af ”The Corporate Branding Tool-Kit” og afslutte med en ”Delkonklusion”.  
 

Visionen  
 
Jeg vil i dette afsnit se på Hatch & Schultz’ definition af parameteret vision. Hatch & Schultz 
definerer vision som: ”… topledelsens retning og langsigtede aspirationer for virksomheden.”32 
Visionen er den røde tråd i brandet. Når en ledelse søger at skabe et velfungerende corporate brand, 
som binder et image, der vækker virksomhedens værdier hos alle interessenterne, sammen med den 
kultur de ansatte i virksomheden, er det vigtigt at have en vision. Det kræver at man analyserer hele 
virksomheden og dens omgivelser grundigt. Man må spørge sig selv om, hvem virksomheden er, og 
hvilket image, den har, men også hvem man gerne vil være, og hvordan man vil kendes og ud fra 
dette lave en vision. Alt efter hvor mange ressourcer, man som virksomhed har, kan man bruge flere 
forskellige målemetoder (undersøgelser, dialog, events, osv.).33 Disse analyser vil føre til at ledelsen 
vil se på virksomhedens værdier, og om de skal ændres, eller om der skal laves helt nye. Det er 
vigtigt at integrere alle afdelinger af virksomheden i undersøgelses- og eksekveringsfasen, for på 
den måde at sørge for, at den vision og de værdier der bliver nedskrevet stemmer med kulturen og 
imaget og, at visionen er realistisk. Det er alene ledelsens ansvar at udarbejde og 
viderekommunikere den vision, som virksomheden har brug for, da det drejer sig om både interne 
og eksterne interessenter. Lykkes dette, kan virksomheden løftes til at blive et brand i sig selv og 
dermed skabe tidløse værdier i virksomheden og give den et kulturelt særpræg, som skaber et meget 
stærkt image. Modsat den traditionelle branding-metode, product branding, er det hér topledelsen, 
som via virksomhedsstrategien skal markedsføre hele virksomheden og symbolisere disse værdier 
udadtil.34  
 

Kulturen  
 
Hatch & Schultz’ andet parameter er kultur, som defineres som: ”… værdier, holdninger, adfærd i 
hele virksomheden – den indstilling medarbejderne har til virksomheden.”35 Kulturen er altså 
allerede indlejret i medarbejderne, og spørgsmålet er derfor ikke hvordan man får sine ansatte til at 
stå bag virksomhedens brand, men hvordan man får sit brand til at stå bag sine medarbejdere.36 
Kulturen er dog ikke umulig at påvirke idet de ansatte er mere end villige til at dele ud af deres 
idéer og kritik, hvis blot de føler sig trygge og respekteret af deres chefer og kollegaer. Det at lytte 
til sine ansatte og agere ud fra deres idéer, giver en god sammenhæng mellem kultur og vision. Det 
betyder, at de ansatte begynder at personificere sig med ledelsens virksomhedsvisioner og ikke blot 
følger chefens ordrer. De ansatte udviser motivation og kreativitet til at udleve visionerne og vil 

                                                 
32 “Corporate Branding Tool-Kit – analyse og ledelse af corporate brands” side 1 linie 21 
33 ”Taking Brand Initiative” side 77-82 
34 ”Corporate branding – virksomheden som den samlende kraft” side 1 
35 “Corporate Branding Tool-Kit – analyse og ledelse af corporate brands” side 1 linie 22-23 
36 ”Taking Brand Initiative” side 127 
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gerne virksomheden det godt. Det er dog de ansattes ledere, der har størst mulighed for at ændre på 
den interne kultur hos de ansatte.37     
 

Imaget 
 
Den sidste parameter for Hatch & Schultz er imaget, der defineres de som: ”… omverdenens 
billeder og opfattelse af virksomheden – fordelt på mange forskellige interessenter som kunder, 
aktionærer, samarbejdspartnere, medier mv.”38 Når en virksomhed danner sig et image, er det ikke 
bare en envejskommunikation, men en løbende udveksling af ideer mellem stakeholdere og de 
ansatte samt ledelsens vision. Her mener Hatch & Schultz, at det er meget vigtigt at finde en måde 
at binde datiden sammen med fremtiden, så man får et stærkt corporate brand, som kan stå imod, 
men samtidig også være i stand til at klare ændringer i virksomheden og i samfundet. Derfor er det 
som sagt vigtigt at have et stærk brand fra starten og ikke pludselig skulle til at opbygge ét, når først 
problemerne er opstået, og ens virksomheds image er i fare.39  
 

Interessenterne 
 
Hatch & Schultz definerer interessenterne som værende både interne, i form af lederne og de 
ansatte, og ekstern, i form af kunder, leverandører og partnere. Længere ude i periferien befinder sig 
politikere, NGO’er og medierne.40 Og ifølge Hatch & Schultz går det mere og mere op for 
virksomhederne, at disse ”yderste” interessenter spiller en vigtig rolle i deres image. I dag kan 
interessenterne nemlig i højere grad være med til at påvirke den offentlige dagsorden, potentielle 
kunders meninger og dermed enten påvirke virksomhedens image i en god eller dårlig retning. Man 
skal imidlertid aldrig prøve at styre og lede disse interessenter, som man styrer og leder sine ansatte, 
da det vil give bagslag. Man skal være tro mod sine egne værdier og udleve dem, og på den måde 
vil man meget bedre kunne signalere, hvad man står for.41 Hvis man som virksomhed vælger at 
engagere sig i sine interessenter og høre på dem, vil man blive tvunget til at revurdere sin vision og 
kultur og dermed påvirke ligevægten i sin VCI-balance. Selvom dette ikke er nogen entydig opskrift 
på succes, er det vigtigt at lytte og kommunikere med de interessenter, man arbejder tæt sammen 
med.42  
 

The Corporate Branding Tool-kit 
 
Hatch & Schultz’ ”Corporate Branding Tool Kit”, kan bruges til at analysere, hvor man står i 
forhold til sin implementering af corporate branding-strategien, og dermed belyse de områder, som 
ikke harmonerer i en virksomheds corporate branding-strategi, ved at sammenligne hvordan 
virksomhedens vision, kultur og image passer med hinanden. Modellen kan dermed bruges til at se, 

                                                 
37 ”Taking Brand Initiative” side 131- 139 
38 “Corporate Branding Tool-Kit – analyse og ledelse af corporate brands” side 1 linie 24-25 
39 ”Taking Brand Initiative” side 96 
40 ”Taking Brand Initiative” side 151  
41 ”Taking Brand Initiative” side 162  
42 ”Taking Brand Initiative” side 166+174 
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hvor man står aktuelt, men også hvor udfordringerne måtte være.43 Nedenfor ses modellen - 
”Corporate Branding Tool Kit”.  
 
The Corporate Branding Tool-Kit 

Vision-Culture Gap 
When employees do 
not understand/support 
management’s 
strategic direction 

 

Top management 

External 
Stakeholders Employees 

Vision 

Culture Image 

Identity: 
Who we are 

Alignment 
Vision is 
supported by all 
cultures/ 
sub-cultures 

Alignment 
Vision is experienced 
as relevant and 
appealing by all 
stakeholders 

Vision-Image Gap 
When stakeholder 
expectations conflict 
with management’s 
company aspirations

Alignment 
Employee everyday 
behaviour fulfil the 
promises of the brand 

Image-Culture Gap 
When experience with the 
company disappoint stakeholder 
expectation

 
Kilde: Hatch & Schultz  
 
Den indre kerne i modellen deler virksomheden op i de tre kerneområder: vision, kultur og image 
som observeret herover. Uden om kernen er der forklaringer på, hvornår disse tre begreber spiller 
sammen eller mod hinanden. Begreberne44 er sammenfattet i de tre afsnit nedenfor.  
 
Sammenhæng mellem vision og kultur: Ved at kigge på sammenhængen mellem vision og kultur 
er det muligt at analysere, i hvor høj grad virksomhedens vision, som er udarbejdet af topledelsen, 
passer sammen med medarbejdernes syn på virksomheden, og om de kan forstå visionen og 
efterleve den. 
 
Sammenhæng mellem image og vision: En analyse af sammenhængen mellem image og den 
strategiske vision kan afsløre, om interessenterne har forstået denne vision som ledelsen har 
udformet, og om de er enige i, at det er den rigtige retning for virksomheden. 
 

                                                 
43 “Corporate Branding Tool-Kit – analyse og ledelse af corporate brands” side 1 
44 “Corporate Branding Tool-Kit – analyse og ledelse af corporate brands” side 2-4 
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Sammenhæng mellem kultur og image: For at finde ud af hvor god sammenhængen mellem 
virksomhedens kultur og image er, analyseres om medarbejdernes billede af virksomheden og 
virksomhedens performance stemmer overens med de eksterne interessenter og kundernes billede. 
Hvis ikke der er overensstemmelse mellem disse, skaber det forvirring om, hvad virksomheden 
virkelig skal stå for. 
 

Employer branding ifølge Hatch & Schultz 
 
Det er meget vigtigt at integrere sin employer branding i det allerede eksisterende corporate brand, 
da de begge er en forlængelse af virksomhedens værdier. Employer brandingen vil ellers kunne 
svække og sætte virksomheden corporate brand i fare. Det er ifølge Hatch & Schultz HR-
afdelingen, der skal sørge for at employer brandet bliver en del af virksomhedens allerede 
eksisterende brand, så alt branding arbejde tjener begge formål på samme tid og forstærker 
hinanden.45  
 

Kritik af ”The Corporate Branding Tool Kit” 
Et af problemerne med ”The Corporate Branding Tool Kit” er, at definitionerne visse steder er for 
vage og overordnede. Definitionen af vision er tydelig, men i forhold til kultur og image kan man 
godt støde på vanskeligheder, når man skal applikere teorien på et konkret branding-eksempel.  
Med hensyn til kultur defineres det som: 
 

”The organization’s values, behaviors and attitudes – that is, the way employees all 
through the ranks feel about the company.”46 

 
Men kultur kan anskues på forskellige måder, alt efter om det holdes op imod vision eller image. 
Hvis man skal beskrive et vision-kultur gap, vil man her forstå kultur som medarbejdernes forhold 
til virksomheden – altså hvad medarbejderne forstår ved virksomhedens værdigrundlag, 
eksistensgrundlag og reelle performance. Hvis man derimod skal beskrive et kultur-image gap, vil 
kultur i højere grad skulle forstås som virksomhedens reelle performance – hvad virksomheden gør 
og kan – og ikke i nær så høj grad medarbejdernes holdning til virksomheden. Denne skelnen er 
ikke tydeliggjort i teksten. 
På samme måde kan det være svært at gennemskue, i hvor høj grad Hatch & Schultz mener, at 
virksomheden aktivt kan påvirke sit image direkte. Det er klart, at virksomheden over tid vil kunne 
påvirke sit image ved at foretage ændringer på de to andre områder, vision og kultur. Hvis en 
virksomhed eksempelvis har tekniske problemer med sine produkter, problemer med leveringstider 
eller andre kvalitetsproblemer, vil det selvfølgelig påvirke interessenternes image af virksomheden. 
Ligeledes forklares det, at ledelsen skal overveje mediet og kommunikationsformen, når de 
kommunikerer sin vision til interessenterne. Men det er uklart, om virksomheden reelt kan påvirke 
sit image direkte i løbet af en kortere periode, og i så fald i hvor høj grad. 
  
Disse kritiske punkter kan give problemer, når man skal formulere spørgsmålene til brug i analysen, 
da man kan støde på nogle betydningsmæssige nuancer, der ikke bliver behandlet i Hatch & 
Schultz’ beskrivelse. 

                                                 
45 ”Taking Brand Initiative” side 141-142  
46 ”Are the strategic stars aligned for your corporate brand?” side 1 linie 27-28  
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Delkonklusion 
 
Et corporate brand er første skridt til et employer brand. Balance mellem vision, kultur og image, er 
ifølge Hatch & Schultz ”The Corporate Branding Tool Kit”, er central for et stærkt corporate brand.  
VCI-balancen kan bruges til at se, hvor man som virksomhed aktuelt står i sin corporate branding-
proces og dermed se, hvilke konflikter, man skal bruge sin energi på. Balancen imellem en 
virksomheds vision, kultur og image skal være konstant, stærk og klar, men også være 
omstillingsparat i forhold til de ændringer, der måtte komme internt og/eller eksternt. En 
virksomheds identitet er blevet til ud fra de samtaler, der finder sted mellem de parter, der udgør og 
påvirker virksomheden – nemlig ledelsen, de ansatte, kunderne og interessenterne. Men det er 
ledelsen, der udfærdiger værdierne og visionen og skal sørge for, at alle, både internt og eksternt, 
henholdsvis forstår og udlever dem. 
Det er meget vigtigt, at virksomhedens brand står bag sine ansatte, for så vil de yde deres bedste og 
servicere kunderne godt, og det betyder så, at virksomheden får et godt image og på længere sigt 
kan øge sin omsætning og sit resultat. Man skal også føre en dialog med sine interessenter, da det er 
et vigtigt udsyn til omverdenens holdninger og dermed faktorer, der vil kunne påvirke ens brand og 
image.47  
 

Afsnit B: Employer Branding ifølge Simon Barrow og Richard Mosley 
 
Den anden teori, jeg vil komme ind på, er Barrow & Mosleys ”The Employer Brand” og modellen 
”The employer brand mix”48, som opridser de faktorer, man skal se på, hvis man vil se, om ens 
virksomhed er på vej til at have et godt employer brand, eller hvor man skal sætte ind for at få et 
godt employer brand. Barrow & Mosleys udgangspunkt er, at man vil kunne spare penge på hele 
rekrutteringsområdet, hvis man har et godt employer brand, og dermed vil ens virksomhed også 
kunne øge sin profit, da rekruttering i sig selv er en meget tung post i regnskabet. Dette bliver også 
underbygget i Richard Mosley’s artikel “Customer experience, organisational culture and the 
employer brand”, som jeg også referer til i dette afsnit.   
 
Mit afsnit om Barrow & Mosley er delt op efter følgende overskrifter: ”Employer branding”, ”Det 
Corporate brands rolle”, ”Hvorfor implementere en employer branding?”, ”De ansatte”, 
”Positionering”, ”Værdier”, ”Implementering af employer brandet”, ”Kommunikation”, ”The 
employer brand mix”, ”Kritik af The employer brand mix” og ”Delkonklusion”.  
 

Employer branding  
 
Ifølge Barrow & Mosley er et employer brand det samme som et brand plus basale funktionelle 
fordele og præstationsgarantier, såsom løn for udført arbejde og et sikkert arbejdsmiljø. 49 Og et 
brand er noget som bærer en implicit garanti om, at det vil præstere dét, som brandet har lovet. 
Defineret således:  

                                                 
47 ”Taking Brand Initiative” side 226-227 
48 “The Employer Brand” side 150 figur 11.1 
49 ”The Employer Brand” side 58 



 18

 
”…, a brand is no more than a badge of identity and promise of performance.”50  

 
Og employer branding således: 
 

“Employer brands are also founded on a number of basic functional benefits and 
performance guarantees, such as payment for service rendered, a safe working 
environment, the provision of the equipment necessary to carry out your roles and 
responsibilities.”51 

 
Barrow & Mosley mener, at definitionen på employer branding er, at den fortæller den ansatte, hvad 
virksomheden (brandet) kan gøre for dem, men det er også måden, hvorpå employer brandet gør det 
på (brand personality). Brand personality dækker over måden, tonen og de kanaler, der bliver valgt 
at kommunikere til dig på. Det skal gøres troværdigt, men det er noget, der er meget svært at lave 
om på, da det dækker over virksomhedens kultur og tit er opbygget over mange år. Den største 
udfordring for employer branding er nok troværdigheden, især da de ansatte oplever den 40-60 
timer om ugen. Employer branding defineres ved en minutiøs afkodning af den interne kultur og de 
ansattes krav og forhåbninger.52 Employer branding er en helhedsoplevelse, som de ansatte 
evaluerer deres arbejdsplads ud fra, nemlig om de er værdsat af deres kollegaer, og den kvalitet, 
mening og de værdier som virksomheden afspejler, image.53 Det er også vigtigt, fordi det er de 
ansatte, der udgør en betydelig del af modtagergruppen. De skal motiveres, og deres krav skal 
imødekommes. Ledelsen skal indse, at de ansatte og potentielle ansatte er en meget mere 
diversificeret gruppe end kundegruppen. 
 

Det Corporate brands rolle 
 
Virksomhedens brand består ifølge Barrow & Mosley af en ”Brand Reality” (hvor befinder vi os) 
og en ”Brand Vision” (hvor vil vi gerne hen). Derfor er det vigtigt at vide, hvor man står, så man 
som virksomhed kan finde ud af, hvad ens vision skal være - hvor vil vi gerne hen med vores 
virksomhed, og hvad vil vi gerne stå for. Brandets budskab skal ud i form af en vision og ikke 
kommunikeres ud som en realitet, men der skal stadig være balance imellem disse, da visionen 
ellers vil fremstå som utroværdig. Det vigtigste i denne proces er troværdigheden og kongruensen 
mellem realiteten og visionen.  
 

”This gap between vision and reality is extremely pertinent to employer brands.” 54  
 
Det er vigtigt at have en god og realistisk vision, som både kan motivere, og som afspejler 
virksomheden, som den er. Man skal ikke pynte for meget på visionen, for så vil de ansatte ikke 
kunne genkende deres arbejdsplads, og de nyansatte vil føle sig ført bag lyset, når de oplever den 
reelle arbejdsplads.55 Ledelsens mission er i virksomheden at lukke hullet mellem visionen og 
realiteten. Det har to modsatrettede sider, da man både skal holde visionen, så man ikke mister 

                                                 
50 ”The Employer Brand” side 58 linie 4-5 
51 ”The Employer Brand” side 58 linie 15-18 
52 ”The Employer Brand” side 60-61 
53 ”The Employer Brand” side 58-59  
54 ”The Employer Brand” side 64 linie 31-32 
55 ”The Employer Brand” side 64-65 
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fokus og troværdighed, men samtidig skal det også udvikle sig, så brandet kan forny sig, da det 
ellers vil miste relevans. Det er vigtigt at følge brandets vision, så det virker klart og konsistent, 
selvom det hele tiden er fristende at prøve nyt, såsom at skifte logo, e-mail opsætning, lave nye 
reklamer og ændre på kommunikationskanalerne. De valgte retningslinjer skal altid efterleves, især 
i store virksomheder, hvor man ellers hurtigt vil miste kontrollen og dermed risikere, at signalerne 
bliver uklare udadtil og ens image bliver skadet.56 
 

Hvorfor implementere en employer branding? 
 
Barrow & Mosley er ikke i tvivl om, at employer branding er et vigtigt redskab til virksomheder på 
lang sigt og ikke bare et modefænomen: 
 

”During an economic downturn, when more people are competing for employment, it 
could be argued that employer brand becomes less important. However, in ensuring 
that the company stays focused in targeting and attracting the right kind of 
candidates, the discipline that an employer brand approach brings to the recruitment 
process can be more essential than ever.” 57 

 
Så ens employer branding er altid aktuelt, for det er altid vigtigt at rekruttere de rigtige 
medarbejdere, hvad enten der er mange, der søger, eller ej. Opgaven med at finde lige præcis de 
rette medarbejdere kan endda blive sværere i en periode, hvor det er nemt at rekruttere. Fordelen 
med employer branding er først og fremmest at holde på de dygtige medarbejdere og rekruttere de 
rigtige. Et grundigt gennemarbejdet employer brand vil kunne hjælpe med at specificere 
virksomhedens ambitioner, den type ansatte man leder efter, og hvad der gør virksomheden unik.58 
 
Barrow & Mosley mener, at før man går i gang med at implementere sit employer brand, skal man 
spørge sig selv om, hvordan et stærkere employer brand vil kunne hjælpe ens virksomhed med at nå 
sine mål. Der er nogle mål, som er ens for alle virksomheder, såsom lavere omkostninger, øget 
kundetilfredshed og ikke mindst at levere et højere afkast på sine investeringer og øge sit overskud, 
relativt til sine konkurrenter, så man står bedre på markedet. Employer branding vil forbedre flere 
ting ved ens brand, nemlig forbedret rekruttering, bedre fastholdelse af sine ansatte, øget loyalitet 
og bedre præstationer, og kunderne vil få en konsistent oplevelse af brandet. Alt sammen vigtigt for 
at stå stærkt på markedet. 59 
 
Mens en minimering af omkostninger og forøgelse af kundetilfredsheden giver høj fokus på 
employer branding, skal der dog vises en klar sammenhæng mellem employer brandings styrke, de 
ansattes loyalitet og de økonomiske resultater. Det vil sige, at der er en stærk indikation på, at et 
stærk employer brand sammen med en loyalitet fra de ansatte over gennemsnittet vil hjælpe ens 
virksomhed med at mindske omkostninger, øge kundetilfredsheden og ultimativt få bedre 
økonomiske resultater, hvilket er relevant for alle virksomheder. Kunderne bliver også mere 
tilfredse i takt med, at de ansatte gør og virksomheder, hvor de ansatte udviser høj loyalitet, har som 
nævnt som regel også højere profit og afkast. 60  

                                                 
56 ”The Employer Brand” side 65-67 
57 ”The Employer Brand” side 104 linie 22-27  
58 ”The Employer Brand” side 69 
59 ”The Employer Brand” side 69-71 
60 ”The Employer Brand” side 72-74 
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Ifølge Barrow & Mosley vil HR-, kommunikation- og marketingafdelingerne kunne få en masse ud 
af employer branding. De kan få gjort virksomhedens kommunikation klar og tydelig. De kan også 
udnytte situationen til at få en klar og stærk kommunikationsstruktur og opgavedeling. Men 
ledelsen skal som sagt være med hele vejen, ikke mindst i opstartsfasen. Det kræver autoritet og 
opbakning at få sit employer brand i gang, og derfor er det vigtigt, at ledelsen er med og viser sit 
engagement.61  
 

De ansatte  
 
En god måde at lave et employer brand på er at lytte til, hvad ens ansatte gerne vil have, og samtidig 
kunne se de implicitte og latente behov, som ens ansatte har. Man skal også se på sammenhængen 
mellem organisationen, kulturen og arbejdsmarkedet – hvad er det, de jobsøgende gerne vil have, 
dvs. finde ud af, hvor man gerne vil have, at ens employer brand rammer, hvem ens målgruppe er, 
når det kommer til potentielle medarbejdere. Det skal være ligeså naturligt at undersøge, hvem ens 
medarbejder-målgruppe er, som det er at undersøge, sine kunder.62 
 
Man bruger i gennemsnit meget mere tid på at undersøge og identificere sine kunder, sammenlignet 
med den tid man bruger på at finde ud af, hvem ens ansatte er. Ikke fordi man ikke synes, de ansatte 
er vigtige, men fordi man tror, at man ved alt om dem. Man undersøger, hvad de tænker 
(medarbejdertilfredshedsundersøgelser), men ikke hvorfor de tænker, som de gør. Man tager dem 
ifl. Barrow & Mosley lidt for givet.63 
 
Det er vigtigt at finde ud af, hvad der giver det bedste engagement fra ens medarbejdere, hvordan 
arbejdsmarkedet ser ud, og hvad virksomhedens rigtige kultur og personlighed er, for at kunne 
udarbejde ens værdier. Det kan være en svær opgave, men det er en nødvendig og væsentlig 
opgave, da det kan være farligt at ignorere disse faktorer.  
 
Som sagt er det sjældent, at man laver medarbejdertilfredshedsundersøgelser, men man ser tit på sit 
regnskab, også meget mere end én gang om året. Hvis man så på sine medarbejdere lige så ofte, 
som man så på sit regnskab, kunne man tage problemerne i opløbet. Ydermere kunne man måske 
nemmere sammenligne salgstal, kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed.  
 

Positionering 
 
Det er vigtigt at vide, hvad man som virksomhed står for, så man kan kende sin position på 
markedet. Brand-visionen og brand-realiteten skal ses sammen for at kunne lave en god employer 
branding. Ydermere er det ifølge Barrow & Mosley vigtigt at have en klar og fokuseret brand 
strategi, så der ikke kommer uklarhed omkring ens brand, så ens virksomhed kommer til at fremstå 
utroværdig. Positionering er med andre ord, en virksomheds generelle kultur set sammen med en 
specifik historie og personlighed, der differentierer virksomheden fra sine konkurrenter. 64 
 
                                                 
61 ”The Employer Brand” side 78-81 
62 ”The Employer Brand” side 120 
63 ”The Employer Brand” side 86-88 
64 ”The Employer Brand” side 95-96 
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Værdier 
 
Når man udarbejder nogle værdier for sin virksomhed, skal man ifølge Barrow & Mosley aldrig 
have flere end fem, da det er umuligt at huske flere. Og hvis man ikke kan huske dem, kan man 
heller ikke udleve dem.65 
 

“If values state what the organisation believes in, the employer brand personality 
describes how these beliefs tend to be expressed in terms of tone and style.” 66 

 
En virksomheds værdier fortæller, hvad man står for, og ens employer brand udlever dem i skrift og 
tale og skinner på den måde igennem i den interne kultur. 
  

”The task in defining your employer brand vision is to re-emphasise these strengths, 
address your weaknesses, and develop further qualities that will further increase your 
external appeal and drive higher levels of employee engagement.” 67 

  

Implementering af employer brandet  
 
Employer branding er ikke bare en måde at ”sexe” sine brochurer op på, eller en måde at køre nogle 
smarte og hurtige kampagner på, men er i stedet en vigtig måde for ens virksomhed at 
kommunikere til omverdenen, hvad den står for, mener Barrow & Mosley. 68  
 
Ifølge teorien er det altid bedst, ikke at ændre sit brand navn, hvis det er muligt, da dette forvirrer 
mere, end det gør godt. Et navneskift kan svække ens brand, da der vil blive skabt tvivl om, hvem 
virksomheden nu er. Selvom brandet tilbyder forskellige ting til forskellige interne eller eksterne 
publikum, så skal der altid være en fælles kerne, som er konsistent og troværdig. Når man så har 
udarbejdet sit employer brand, er det fristende at udføre det hurtigt og få det overstået ved at presse 
implementeringen hurtigt igennem. Men hvis ens employer branding bliver lanceret med et brag, 
bliver den tit glemt ligeså hurtigt efter - og uden at det rigtigt ændrede noget.69 Man skal passe på i 
denne implementeringsfase, da de ansatte tit i løbet af denne proces bliver druknet af information 
fra alle sider og afdelinger, og til gengæld bliver de glemt, når det kommer til inspiration af den nye 
employer branding, da de ofte ikke bliver taget aktivt med i implementeringen. Det er en fejl. 
Barrow & Mosley mener som sagt, at man risikerer, at der bliver malet et smukt billede af 
fremtiden, men det er sjældent realistisk eller troværdigt i forhold til virksomhedens egentlige 
realitet, brand reality. Det er vigtigt, at man bruger den første fase, hvor man udtænker og 
nedskriver sit employer brand, grundigt og overvejer, hvad man vil. Man skal sørge for at få alle 
med, dvs. alle lag af virksomheden skal være aktivt med i idégenereringen og implementeringen. 
Man skal så ende med at have et employer brand med troværdighed, konsistens og kontinuitet. 70 
 
Hvis de ansatte skal tage employer brandingen til sig, er der nogle fundamentale spørgsmål, de skal 
have svar på, såsom: Hvorfor bliver employer branding sat i gang nu? Hvilken gavn vil den gøre 
                                                 
65 ”The Employer Brand” side 120  
66 ”The Employer Brand” side 122 linie 2-4 
67 ”The Employer Brand” side 123 
68 ”The Employer Brand” side 129 
69 ”The Employer Brand” side 129-132 
70 ”The Employer Brand” side 130-132 
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virksomheden? Og hvad vil de ansatte selv få ud af det? 71 Under alle omstændigheder skal der 
være klarhed og fokus i kommunikationsformen - det er nøglen. Som Barrow & Mosley siger det:  
 

”Keep it simple”. 72  
 
På alle arbejdspladser modtager man tusindvis af beskeder og informationer hver dag, og som ansat 
er det umuligt at læse og forholde sig til dem alle og ikke mindst gennemskue, hvilke beskeder der 
er vigtigst. Barrow & Mosley mener derfor, at man skal bruge 90 % af sin tid på at få de to eller tre 
vigtigste kernebeskeder igennem til sine ansatte. Det betaler sig i længden. Men man skal passe på, 
hvilket sprog man bruger til at kommunikere til sine ansatte, undgå slang, det vil kunne skabe 
misforståelser og gøre budskabet uklart og forvirrende. Man vil heller ikke som virksomhed have, at 
ens ansatte bruger slang overfor kunderne, så hvorfor gøre det overfor de ansatte? Kommuniker kun 
det vigtigste og gør det med klart fokus på indhold. 
 
Som sagt får de ansatte i forbindelse med implementeringen af employer branding ofte at vide, 
hvordan de skal opføre sig, men ikke hvordan den eller de konkrete ændring(er) vil gavne dem eller 
virksomheden. De ansatte skal inddrages i processen. De kan godt forstå en meddelelse, men hvis 
de er ligeglade med den, er arbejdet med den spildt. Det er vigtigt at få de rigtige rammer op, så de 
ansatte bliver i stand til at tage ændringerne til sig. De ansatte skal som sagt sættes ind i, hvad 
ændringerne betyder for dem. Så: 
 

”Actions speak louder than words” 73 
 
Det er vigtigt, at de ansatte kan se, at de beskeder og den information, de får, også er rigtige og 
bliver udlevet af ledelsen og altså i alle lag af virksomheden. Som ansat er det meget nemmere at se 
ændringerne udført, end at læse om dem, da det kan virke uklart. Ledelsen kan nemt komme til at 
tro, at når først budskabet er blevet sendt ud og modtaget af de ansatte, så vil virksomheden 
pludselig ændre sig, da de ansatte herefter må have set lyset. Men det er først her, arbejdet 
begynder.  
 

Kommunikation 
 
Den eksterne kommunikation skal hænge sammen med den interne kommunikation. Ellers kan hele 
virksomheden komme til at fremstå som utroværdig. De ansatte skal ikke føle, at kunder og 
potentielle ansatte får lovet noget, f.eks. via eksterne kampagner eller hjemmesiden, som slet ikke 
passer med, hvad de ansatte kender fra deres hverdag (brand reality). Denne dobbelte information 
kan medføre stress hos de ansatte, da de ikke vil kunne leve op til det image, der er blevet givet 
udadtil og kan dermed give øget sygefravær og dårlig intern stemning og negativ kultur. Der skal 
være overensstemmelse i det, der bliver kommunikeret internt og eksternt, og så skal det være klart 
og præcist. Ydermere vil en nyansat undre sig over det image, han/hun har fået af virksomheden 
hvis det viser sig, at kulturen er helt anderledes. Så risikerer man som virksomhed, at den nyansatte 
siger op, da de forhåbninger, han/hun havde, ikke bliver opfyldt.  
 

                                                 
71 ”The Employer Brand” side 132 
72 ”The Employer Brand” side 133 linie 12 
73 ”The Employer Brand” side 141 linie 6-7  
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Alle disse råd og anbefalinger, som Barrow & Mosley kommer med, munder som sagt ud i deres 
”The employer brand mix”, som jeg vil forklare nedenfor.  
 

The employer brand mix 
 
Barrow & Mosleys figur – ”The employer brand mix” tager udgangspunkt i de forskellige interne 
og eksterne tiltag, der skal til for at lave et godt og gennemarbejdet employer brand. Figuren er delt 
op i 12 punker, som er delt op i en ekstern del (Big Picture: Policy) og en intern del (Local Picture: 
Practice), som hver dækker over seks punkter.74 Modellen kan vise, hvor langt man er nået med sin 
employer branding og kan pege på de mangler, man har. Da de fleste virksomheder allerede 
opfylder nogle af punkterne, selv om de ikke fører en aktiv employer branding, så vil det ikke være 
alle punkter, der er lige relevante, hvis man vælger at se på dem i forhold til en specifik 
virksomhed. 
 
The employer brand mix 
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Kilde: Barrow & Mosley 
 
Det eksterne billede (Big Picture: Policy) 
1) Ekstern kommunikation (External Communication) 
 
Der er ofte en sammenhæng mellem ens employer brand og det omdømme, ens varer eller service 
har. Den almene holdning er, at hvis en virksomhed leverer et godt produkt eller klarer sig godt 
økonomisk, så er det nok også et godt sted at arbejde. Det giver et godt image af virksomheden, og 
det ser godt ud på ens CV, hvis man er eller har været ansat i virksomheden. Ansatte holder som 
regel mere øje med virksomhedens eksterne marketing end med den kommunikation, der har dem 
selv som målgruppe. De ser meget på det, der bliver kommunikeret ud til de kunder, de betjener. 
Derfor er det vigtigt, at de ansatte ved, hvad der bliver lovet udadtil, f.eks. til kunder, så de ved, 
hvad der er forventet af dem som ansatte, så de kan leve op til imaget. God ledelse og god employer 

                                                 
74 ”The Employer Brand” side 149 - 160 
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branding er at tage de ansattes holdninger seriøst og bruge dem aktivt, når der skal udvikles en ny 
ekstern marketing eller kommunikation.  
 
2) Intern kommunikation (Internal Communication) 
 
Al intern kommunikation bør ses som employer branding-kommunikation, da alle type af 
kommunikation siger noget om virksomheden. Selvom det oftest er hver afdeling, der sender sine 
egne informationer ud, burde man i højere grad prøve at koordinere det. Da det ellers vil 
overbebyrde den ansatte med informationer, der skaber forvirring om og manglende sammenhæng i 
den interne kultur. Ledelsen skal sørge for en bedre intern kommunikation, og den valgte 
kommunikationsform skal underbygge virksomhedens værdier og personlighed. 
 
3) Den øverste ledelse (Senior Leadership) 
 
God ledelse er en af de vigtigste og stærkeste redskaber, når det kommer til de ansattes engagement 
for deres arbejde. Lederne, og især direktøren, spiller en vigtig rolle i at kommunikere budskabet 
om den nye employer branding og dens værdier ud. Når det kommer til, hvad direktøren siger og 
gør, skal hans eller hendes ord underbygges med handling – det skal være troværdigt, og de ansatte 
skal kunne se, at alle lag udlever de værdier og den kultur, der kommunikeres. Det er vigtigt, at 
lederne og direktøren forstår, hvor stor en rolle, de spiller i denne her sammenhæng, da den er med 
til at forme den holdning, de ansatte får af virksomheden.  
 
4) Værdier og CSR (Values and CSR)  
 
Corporate Social Responsability (CSR) er et buzz-ord for tiden, og folk sætter pris på det gode 
image, der følger med. To af CSR’s vigtigste elementer, hvad angår ansættelse er: diversitet og 
balance mellem privat livet og jobbet.75 Virksomheder er nu mere og mere begyndt at tænke i 
retning af større respekt for den individuelle medarbejder. De hylder forskelligheden og tænker ikke 
mere i de sædvanlige baner, hvor alle bliver behandlet ens. Folk skal kunne finde en balance i deres 
liv, der gør, at de yder deres bedste på arbejdet. Dette er også med til at mindske stressen på 
arbejdspladsen. CSR bør ses som en del af employer brandingen og ikke som et moderigtigt tiltag. 
 
 
5) Internt målesystem (Internal Measurement Systems) 
 
Virksomheder med stærke employer brands bruger mere og mere tid på at måle, hvad de ansatte 
mener, f.eks. ved hjælp af tilfredshedsundersøgelser. Efter devisen:  
 

”What gets measured gets done” 76 
 
Altså hvad vi undersøger og finder frem til, det gør vi også noget ved. Barrow & Mosley mener, at 
de ansatte på den måde føler, at virksomheden er interesseret i dem, da de gerne vil bruge tid og 
penge på at undersøge, hvad de mener, for derefter at offentliggøre og drøfte resultaterne og handle 
ud fra disse. Så kan man som nævnt også bedre sammenligne med andre tal, f.eks. ens omsætning 
og udlede eventuelle sammenhænge mellem disse to faktorer. Jo mere man måler, jo mere kan man 

                                                 
75 ”The Employer Brand” side 153 
76 ”The Employer Brand” side 154 linie 9 



 25

sammenholde informationer og vide, om det man gør, er til nytte. Det er jo også interessant at 
undersøge, hvor meget ens employer branding øger ens overskud.  
 
6) Intern servicefunktion (Service Support) 
 
Kvaliteten af den hjælp og støtte, som de ansatte får ved diverse problemer i deres hverdag - hvad 
enten det vedrører en kunde eller IT problemer - siger noget om employer brandet, da det 
reflekterer, hvor meget virksomheden er villig til, at gøre for sine ansatte og hvor hurtigt. Det vil så 
igen afspejle sig på den service og venlighed, de ansatte giver kunderne og forretningspartnerne.   
 
Det interne billede (Local Picture: Practice) 
7) Rekruttering og indslusning i jobbet (Recruitment and Induction) 
 
Ansættelsesforholdene bliver mere og mere tilpasset og skræddersyet, så de passer til den profil af 
ansatte, som virksomheden ønsker, dvs. de folk, som passer med virksomhedens værdier.  
Det allerførste indtryk, en potentiel eller ny medarbejder får af en virksomhed, er vigtigt, da det er 
det første indtryk, man husker bedst. Det vil sige, at den måde man som virksomhed gennemfører 
ansættelser på, er det vigtigste tidspunkt – får man en ”din ansøgning er modtaget”-e-mail eller -
brev, bliver man opdateret undervejs i forløbet og hvordan, osv. Så her er det vigtigt at behandle 
alle ens, da det er lige meget, om man har kontakt med sin nye kollega eller med en ansøger, der 
ikke får jobbet, da begge to vil huske forløbet, og det vil farve deres mening om virksomheden 
fremover. For den, der ender med at blive ansat, kan indtrykket ændre sig, men for den ansøger, der 
ikke fik jobbet, vil der kun være den korte kontakt, han eller hun havde med virksomheden at 
forholde sig til. Så især hvis man ikke bliver ansat, kan førstehåndsindtrykket afgørende påvirke, 
om man evt. vil ansøge igen, eller hvordan man omtaler virksomheden overfor venner og kollegaer. 
Så kan man som virksomheds ansættelsesprocedure være medvirkende til, at give et dårligt ry, der 
skader ens image.  
 
8) Teamledelse (Team Management) 
 
Ens umiddelbare overordnede spiller en kæmpe rolle i employer branding-processen og dermed i 
den succes, den får eller ej, fordi ens chef er den største motivationsfaktor, man som ansat har i 
hverdagen. Det er ens chef, der påvirker ens hverdag, ved at give jævnlig feedback, lede én og give 
én arbejdsopgaver og påvirker dermed det billede, den ansatte har af virksomheden. De ansatte skal 
føle sig værdsat og føle, at de er en del af beslutningerne.  
 

”…people ‘join an organisation, but they leave their boss’.” 77 
 
Barrow & Mosley mener, at man bliver tiltrukket af en virksomheds image og derfor søger job hos 
dem, men det er ikke det image, der vil få én til at sige op – det er ens chef, da han eller hun er den 
faktor, der påvirker ens hverdag mest. En chef spiller en ligeså stor rolle i employer brandet, som 
den ansatte spiller overfor kunden, ved at skabe en god ekstern brand oplevelse.  
 
9) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (Performance Appraisal) 
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En vigtig faktor i ens employer branding succes er, hvorvidt ens virksomheds værdier er en del af 
ledelsesprocessen. Når man som chef har brugt flere dage på at evaluere de ansattes og ens egen 
måde at udleve værdierne på, begynder man at udvikle et klart billede af, hvilken rolle værdierne 
spiller i hverdagen, og hvad de betyder. Det afhænger selvfølgelig også af kvaliteten af 
evalueringen da de ansatte skal vide, hvad der forventes af dem, hvordan de bliver bedømt og om 
man er villig til at tage hånd om dårlige præstationer. 
 
10) Læring og videreudvikling (Learning and Development) 
 
Videreuddannelse og personlig udvikling er to helt fundamentale faktorer i en god employer 
branding, da det er altafgørende faktorer i den ansattes trivsel. Det er en betydningsfuld måde at 
tiltrække nye kollegaer på, og en måde at vedligeholde de ansattes engagement og loyalitet på.  
 
11) Belønning og anerkendelse (Reward and Recognition) 
 
Undersøgelse på undersøgelse viser, at det at værdsætte sine ansatte i form af belønning og 
anerkendelse, er det bedste, man kan gøre for at stimulere sine ansattes engagement på. Det er den 
mest enkle og direkte måde at demonstrere på, at ens ansatte betyder noget for én og for 
virksomheden.  
 
12) Arbejdsmiljøet (Working Environment) 
 
Det spiller en rolle for de ansattes arbejdsmoral, hvorvidt de sidder i en nedslidt bygning, eller om 
de sidder i moderne kontorer. Mange større virksomheder bruger meget energi og mange penge på, 
at deres kontorer skal reflektere deres værdier og virksomhedens personlighed. Så hvis man ser sig 
selv som en fremadrettet virksomhed med moderne værdier, så vil man også prøve på at have 
moderne kontorer med gode faciliteter. 
 
Disse 12 punkter er ifølge Barrow & Mosley vigtige elementer i et employer brand. Det er 
selvfølgelig ikke udtømmende eller nødvendigt at gøre noget ved alle punkterne, hvis ens 
virksomhed er godt på vej mod et gennemarbejdet employer brand. Men de 12 punkter stiller nogle 
centrale spørgsmål, som alt efter hvilken virksomhed, det drejer sig om, vil kunne have gavn af at 
stille sig selv. Mix’et kan også sørge for, at virksomheden kan skille sig ud fra sine konkurrenter og 
dermed hjælpe med rekruttering og vedligeholdelse af deres employer brand. Så man skal finde ud 
af, hvilke elementer der er relevante at gøre noget ved for ens virksomhed og sætte ind over for lige 
netop dem.78  
 

Kritik af ”The employer brand mix”  
 
Barrow & Mosley er meget positive og optimistiske igennem hele deres teori. Ifølge dem skal man 
bare indføre employer branding efter ovenstående retningslinjer og teori, og så vil man have en 
super virksomhed, der kan konkurrere på det respektive marked. Teorien og modellen indeholder til 
gengæld ikke noget om, hvad man skal gøre, hvis et eller flere elementer slår fejl, eller noget om 
alternativer til denne model for employer branding-strategi.  
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Delkonklusion  
 
Barrow & Mosley mener, at dét at indføre employer branding er det eneste rigtige at gøre, hvis man 
vil være konkurrencedygtig indenfor sit fag og kunne tiltrække og holde på de bedste medarbejdere. 
Det betyder først og fremmest, at man skal have en engageret ledelse, som er med igennem hele 
implementeringsprocessen, og ikke mindst at man skal have dygtige ledere og chefer, som skal 
motivere og belønne de ansatte. Endvidere skal alle ansatte på alle niveauer være med til at præge 
hele processen, være med til at implementere employer brandingen med deres idéer, og de ansatte 
og deres bidrag hertil skal tages seriøst. De ansatte skal medvirke til at sørge for, at der er 
troværdighed mellem den interne kultur og det eksterne image, da det er meget vigtigt, at der hele 
tiden er en balance imellem brand-realiteten og brand-visionen. Og ikke mindst skal man kende 
markedet man bevæger sig på, og dermed også sine konkurrenter.    
 
At introducere en systematisk tilgang til employer brand-ledelse burde ikke koste mere for 
virksomheden end god HR management. Det bør jo ikke nødvendigvis ændre på alt det, der bliver 
gjort allerede, men sørge for at bringe alle ting sammen, så det har en bedre effekt. En god 
employer branding bør faktisk mindske omkostningerne ved ansættelse og vedligeholdelse af de 
ansatte og sørge for mere produktive og engagerede ansatte.    
 
Barrow & Mosley mener, at employer branding ikke bare er et nyt modefænomen indenfor 
marketing, men noget, der er kommet for at blive. Det er der flere grunde til, bl.a. at det nu er klart, 
at man ikke bare kan tage de ansattes loyalitet og engagement for givet. Ydermere giver employer 
branding en effektiv kommerciel bro mellem HR, intern kommunikation og marketing. Mange har 
nemlig haft den opfattelse, at HR bare var en enhed, der koster mange penge og ingen rolle spiller, 
men det går nu op for folk, at HR spiller en vigtig rolle i at levere noget; nemlig rekruttering af de 
rette medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes udvikling på jobbet. Og i servicesektoren 
kan dette medføre kundeloyalitet og kundetilfredshed. Employer branding trækker på en disciplin, 
der har vist at have en vedholdende værdi på markedet. Den har vist sig som den bedste måde at 
motivere og holde på ansattes loyalitet og engagement.79  
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Kapitel 4: Generation Y  
 
I dette kapitel vil jeg tegne et billede af Generation Y. Jeg vil beskrive generationen og hvad der 
kendetegner den, med fokus på, hvilke krav generationen stiller til en arbejdsplads og ikke mindst 
dens fokus på balancen mellem privat- og arbejdsliv. Jeg vil tage udgangspunkt i Nana Tofts artikel 
”Generation Y – knalddygtige primadonnaer” og Don Tapscotts bog ”Grown up digital – How the 
Net Generation is Changing your World”.  
 
Generation Y er den generation, der er født mellem januar 1977 og december 1997.80 Da 
Generation Y er den generation, som JB og DBK skal kunne tiltrække så skal de vide, hvad der 
karakteriserer Generation Y og hvad de lægger vægt på, både på deres arbejdsplads og i livet 
generelt.  
 

Generation Y generelt  
 
Der tegner sig ifølge Nana Tofts artikel ”Generation Y – knalddygtige primadonnaer” et meget 
nuanceret billede af generation Y, hvilket også ligger i titlen. Generation Y bliver nemlig betegnet 
som både værende selvpromoverende, selviscenesættende, egoistiske, rastløse, forkælede og 
bekræftelsessøgende, men samtidigt også som værende forandringsparate, modige, åbne, 
veluddannede og værende vokset op med teknologi, som en del af deres hverdag.81 Det er også en 
generation, som er vokset op i en mere sikker økonomisk periode, end generationerne før dem og 
har derfor haft en tryg opvækst med forældre med overskud til at give dem mere opmærksomhed - 
måske endda for meget opmærksomhed - hvorfor nogle mener, at de er blevet til primadonnaer.  
 
På den anden side er det en generation, der har ambitioner. De har taget lange uddannelser, har fået 
teknologi (IT) ind med modermælken, er internationalt orienterede, og de kan tilpasse sig nemt og 
er også villige til det. Dog føler de ifølge artiklen, at de er sendt på jorden for at opleve og ikke for 
at arbejde. Generation Y har ikke den samme autoritetssans, som de tidligere generationer, og de er 
heller ikke altid villige til at udføre det stykke arbejde, der følger med deres job.82 De er mere 
optaget af at finde ud af, om de er det rette sted, og hvor de vil hen i livet og på arbejdsmarkedet, 
det som i artiklen bliver kaldt ”de fire hv-ord”.83 Generation Y (Why?)84 stiller krav og siger gerne 
chefen imod. Nogle vil opfatte dem som målrettede og arbejdsomme, mens andre vil se dem som 
egoister. Størstedelen af dem siger dog, at det er vigtigere, hvad deres job indeholder, end hvad de 
får i løn85. Men det er dog heller ikke ualmindeligt, at Generation Y synes, at det er deres ret at gå 
tidligere en dag, fordi de skal spille fodbold eller hente børn. Disse gøremål skal kunne passes ind i 
deres job, da det er en del af deres hverdag86. De vil selv vælge, hvor de skal arbejde, og det skal 
være et sted med fleksible arbejdsmuligheder (hjemmearbejdsplads, pasning af børn og flekstid). De 
vil bedømmes ud fra deres faglighed og hvad de opnår - ikke deres anciennitet. De er vant til at 
undersøge alt på nettet og sætter sig godt ind i de ting, de vil købe, eller den virksomhed, de vil 
arbejde for, så de ved alt, hvad de skal vide, for at kunne træffe den rette beslutning. Men de ser 
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også på værdier. Generation Y er ikke bange for at blive stillet overfor valg, tværtimod elsker de 
valgmuligheder og de elsker også at tilpasse deres mobiltelefoner, MySpace osv. til deres egne 
behov, og er vant til, at alt kan tilpasses dem. De søger også hele tiden ny viden, men de ved også, 
at de skal være kritiske med de informationer, de finder, og sætte spørgsmålstegn ved dem.87 Denne 
generation vægter ærlighed højt, og for dem er det at være ærlig, omsorgsfuld og leve op til sine 
forpligtigelser, meget vigtigt. Det er en generation, der sætter pris på familie og venner og føler sig 
tilpas i store menneske-mængder.  
 

Generation Y på jobbet 
 
På arbejdsmarkedet er Generation Y IT-”nørder” i forhold til deres ældre kollegaer, og de sætter 
også mere pris på at samarbejde og synes faktisk, det er den bedste måde at løse opgaver på, også 
selvom det er via nettet. De forventer også hurtige svar via e-mail osv., da det er det, de er vokset op 
med, og de gider ikke vente på et svar særligt længe. Ydermere mener de også, at man sagtens kan 
have det sjovt på sin arbejdsplads - arbejde og det at have det sjovt, er ikke to uforenelige ting. 
Generation Y forventer også at kunne blive forfremmet lige så hurtigt på deres arbejde, som med 
den hast de selv lever deres eget liv. De ønsker også næsten daglig feedback fra deres chefer, så de 
kan vide, at det, de laver, er godt nok. De er jo vokset op i en tid af innovation og kreativitet og 
forventer også dette på deres arbejdsplads. 88  
 
Tapscott mener, at virksomheder burde lave om på deres ansættelses- og 
vedligeholdelsesprocedurer og gå fra en HR-politik, der hedder: ansæt, oplær, superviser og 
fasthold til: indvie (initiate), engager (engage), samarbejd (collaborate) og udvikle (evolve).89 For 
ifølge Tapscott er de virksomheder, der tilpasser sig den nye generation, de virksomheder, der 
klarer sig bedst, og han mener, at det er den eneste vej at gå, hvis man vil klare sig i fremtiden. Med 
andre ord skal man tilpasse sig og lære af Generation Y, og det skal ske gennem en 
tovejskommunikation, netop fordi det er sådan Generation Y selv fungerer.   
 
Tapscott mener som nævnt, at hele ansættelses- og vedligeholdelsesproceduren, som den ser ud nu, 
skal ændres. Virksomhederne bruger reklamekampagner, der er baseret på énvejskommunikation, 
og det er ikke noget, der tiltrækker Generation Y. De vil gerne fristes på nettet med f.eks. 
informative hjemmesider, blogs og podcats, som kan ses på YouTube og Facebook (initiate). 
Ydermere er det vigtigt, at virksomheden og den unge nyansatte har en tovejskommunikation, da 
det også er jobsøgeren, der ser virksomheden an i denne periode, og ikke kun den nyansatte, der 
bliver bedømt (engage). Virksomhederne skal også samarbejde med de nyansatte og lære af deres 
arbejdsmetoder (collaborate). Det er også vigtigt, at virksomhederne følger med tiden og udvikler 
sig, for der er f.eks. mange måder at være medarbejder på, og en opsigelse er ikke automatisk lig 
med, at medarbejderen ikke kan komme tilbage og arbejde i samme virksomhed igen på et senere 
tidspunkt – der kan oprettes alumnidatabaser (evolve).90  
 
Ydermere vil Generation Y gerne have, at ting går hurtigt, og de gider ikke vente uendeligt på svar. 
Derfor er det også vigtigt, at rekrutteringsprocessen er hurtig og informationsrig, da de unge også 
gerne vil vide, hvad der sker, og hvor langt processen er nået – de er som sagt informations-
                                                 
87 ” Grown up digital” side 76-79 
88 ” Grown up digital” side 74 -96 
89 ” Grown up digital” side 151  
90 ” Grown up digital” side 172-182 



 30

generationen. Chefer bliver også nødt til at lytte til deres unge ansatte, ellers siger de bare op og 
spreder dårlige rygter om virksomheden. Så man er nødt til at vise interesse for, hvad ens ansatte 
mener.  
Et af de problemer, som virksomhederne ifølge Tapscott står overfor i dag, er at de stadig bliver 
drevet oppefra og ned, og ikke - ligesom resten af vores samfund - på en åben og fri måde, dvs. med 
tovejskommunikation. Ydermere skal virksomheder til - udover at kæmpe for kunder - også til at 
kæmpe for de dygtigste ansatte. Virksomhederne kan også lære meget af Generation Y, når det 
kommer til nye kommunikationsformer ved hjælp af nettet, da et mere og mere globaliseret marked 
og en globaliseret verden gør denne form for kommunikation mere oplagt. Generation Y er ikke 
nødvendigvis så loyale overfor deres arbejdsplads. De er mere loyale overfor den karriereplan, de 
har lagt for dem selv, og derfor er det vigtigt som virksomhed at leve op til denne generations 
ønsker om hurtig udvikling og forfremmelse. Ellers skifter de bare job. Det er dog ikke 
nødvendigvis ansvar, de vil have mere af, men bare udfordringer. Men det er ikke kun vigtigt at 
tilpasse sig denne nye generation, det er også vigtigt at få dem til at samarbejde med de ældre 
generationer i virksomheden, så de kan dele viden og erfaring, da det også ifølge Tapscott 
kendetegner en god virksomhed. 
 
Tapscott har nogle gode råd til chefer, som gerne vil være rustet til at takle denne nye generation af 
medarbejdere. Tapscott mener, at Generation Y differentierer sig fra sine foregående generationer 
på otte forskellige karakteristika91, nemlig deres lyst, behov og evne til frihed (freedom), tilpasning 
(customization), granskning (scrutiny), ærlighed (integrity), samarbejde (collaboration), 
underholdning (entertainment), hurtighed (speed) og fornyelse (innovation). Og disse skal 
virksomheden tilpasse sig. Lederrollen skal snarere være en coach-rolle end en autoritet. 
Rekrutteringsprocessen skal gennemtænkes, så den er ikke er envejskommunikation. 
Videreuddannelsen skal være livslang. Sociale netværkssider skal ikke forbydes i arbejdstiden - de 
kan være en del af arbejdet. Der skal være en åben fastholdelsespolitik – med alumni netværk og 
genansættelser. Og som leder skal man lade Generation Y sidde i førersædet ved siden af sig.92  
 

Delkonklusion 
 
Både Tapscott og Toft beskriver og definerer Generation Y på samme måde. Der tegner sig et 
billede af en generation, hvis forældre havde overskud - både økonomisk og psykisk - til at tage sig 
af sine børn – og mere til: forkæle dem. Derfor er Generation Y også selv, kan man sige, en 
generation med overskud - socialt og arbejdsmæssigt overskud. Det er en generation, der er vokset 
op med computer og ikke mindst internettet – hvilket har gjort dem til en meget oplyst generation. 
De har en viden, en fortrolighed med og en adgang til viden, som deres forældre ikke havde i 
samme omfang, og de stiller derfor flere, og kvalificerede, krav til samfundet, arbejdspladsen og sig 
selv. De vil mere, og de vil det hurtigere. De vil forfremmes for deres viden - ikke for deres 
anciennitet. Det er også en åben generation, der kan lide menneske og ikke er bange for at tale i 
store mænger – de er meget socialt anlagt. De kan ikke lide autoriteter, men ser hellere deres chefer 
i en form for coach-rolle overfor dem. Ikke mindst kan de lide - og har brug for - meget feedback, 
for hele tiden at vide, om det de laver, er godt nok. Familien og venner er vigtige for generation Y, 
og der skal være tid til dem. Derfor er Generation Y’s hverdag også en enhed, men en enhed, der 
skal kunne fungere sammen – familieliv og karriere skal kunne følges ad, og de skal have tid til 
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deres egne børn, så arbejdspladsen skal derfor være fleksibel og tage nye metoder i brug, såsom 
hjemmearbejdspladser.    
 

Hvad har de to teorier og Generation Y tilfælles?  
 
Både Hatch & Scultz og Barrow & Mosley er enige om den balance og kongruens, der skal være 
mellem de forskellige dele af virksomheden (både internt og eksternt), for at den kan fremstå som 
troværdig.  
 
Hatch & Schultz taler om balancen mellem visionen, kulturen og imaget i en virksomhed. De 
mener, at visionen skal forstås af de ansatte, som så udlever den eksternt og overfor kunder. 
Eksternt skal det image, man sender, stemme overens med visionen, så modtagergruppen (kunder 
og potentielle ansatte) ser virksomheden, som de ansatte gør, og som ledelsen gør (dem som har 
lavet visionen).  
 
Barrow & Mosley taler om vigtigheden af, at både det interne - de ansatte - og det eksterne - kunder 
og potentielle ansatte - skal være klar over, hvad virksomhedens værdier er, og hvad de betyder for 
dem, og så skal der selvfølgelig være kongruens mellem, hvad man opfatter internt og eksternt. 
Ydermere nævner de også vigtigheden af læring og videreudvikling på arbejdspladsen hvilket er 
noget Generation Y vægter højt da de gerne vil udvikle sig fagligt og personligt på jobbet.  
 
Ydermere lægger begge teorier vægt på de ansatte. Det er vigtigt, at de ansatte forstår visionen og 
værdierne, da de ansatte er med til at udføre dem i praksis og dermed at skabe virksomhedens image 
udadtil. Derfor skal de som sagt forstå budskabet, men også kunne se, hvad det betyder for dem som 
ansatte, og det skal være tiltrækkende for dem, give mening og være noget opnåeligt, hvis de skal 
kunne efterleve det. Hvis ikke, vil det kunne føre til stres hos de ansatte, eller at de siger op. For 
hvis virksomheden ikke gør noget for de ansatte, hvorfor skulle de så gøre noget for virksomheden, 
f.eks. ved at behandle kunderne godt? Derfor skal men lytte til sine ansatte. 
Men man skal også lytte til omverdenen, kunder og potentielle ansatte, da det er dem, der ser 
virksomheden og er med til at bedømme imaget. Det vigtigste er ikke at haste nogen ændringer 
igennem, for så risikere man, at ændringerne ikke bliver integreret godt nok og dermed at spilde alt 
ens arbejde. Og sidst, men ikke mindst, betaler denne employer branding sig i og med, at det gavner 
virksomhedens økonomiske resultater i sidste ende. 
 
Mange af de værdier, som corporate branding og employer branding er baseret på, passer med 
Generations Y’s værdier og krav. Såsom en klar balance mellem privat- og arbejdsliv, fleksible 
arbejdsmetoder, som f.eks. hjemme PC, fremhævelsen af lederrollen som fundamentalt i en 
virksomhed, der gerne vil have en god employer branding, da det som sagt er denne, som skal 
motivere de ansatte i hverdagen. Den motivation er også central for Generation Y, da de søger en 
form for coach i deres chefer. Det samme gælder CSR, som er en integreret del af employer 
branding, og samtidig også er noget, som Generation Y vægter højt, da de gerne vil arbejde i en 
virksomhed, de kan stå inde for. 
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Kapitel 5: analyse og diskussion  

Afsnit A: Danske Bank-koncernen 
 
I dette kapitel vil jeg se på DBK og deres tilgang til employer branding med henblik på at tiltrække 
og fastholde Generation Y. Men først vil jeg kort fortælle om DBK, dernæst vil jeg med 
udgangspunkt i mit interview hos DBK93 se på deres udfordringer og styrker i employer branding-
øjemed på nuværende tidspunkt og tilbage i 2003, da de begyndte implementeringen af deres 
employer branding. Ydermere vil jeg komme ind på, hvilke employer branding-tiltag, DBK har 
iværksat. Ud fra de findings, jeg har identificeret, vil jeg holde DBK op imod Hatch & Schultz’ 
teori med udgangspunkt i deres ”Corporate Branding Tool-Kit” og se på, hvor DBK befinder sig 
med hensyn til, at have et stærkt corporate brand. Derpå vil jeg med udgangspunkt i Barrow & 
Mosleys teori og deres ”The employer brand mix” se på, hvor DBK ligger med hensyn til deres 
employer branding tilgang. Til sidst vil jeg se på, i hvor høj grad DBK lever op til Generation Y’s 
krav med henblik på at tiltrække og fastholde dem. Til slut vil jeg gennemgå mine vigtigste pointer 
fra kapitlet.       
   

Introduktion til Dansk Bank-koncernen 
 
DBK er den største finansielle virksomhed i Danmark med ca. 24.000 ansatte, og de er blandt de 
største i Norden målt på totale aktiver. DBK har filialer i ni lande nemlig Danmark, Sverige, Norge, 
Finland, UK (Nordirland), Irland og de Baltiske lande. DBK yder service indenfor mange sektorer: 
bank, realkredit, forsikring, leasing, boligformidling og kapitalforvaltning. Produkter og ydelser 
som i Danmark er bedst kendt under navne som f.eks. Danica Pension, Home og Realkredit 
Danmark.94  
 
De kerneværdier, som DBK arbejder efter og prøver at efterleve er95: 

Kompetence - gennem høje standarder for kvalitet og faglighed.  
Ordentlighed - i forretningsadfærd og som en del af samfundet. 
Værdiskabelse - for kunder, medarbejdere og aktionærer.                                                   
Engagement - i kundens finansielle forhold. 
Tilgængelighed - elektronisk og fysisk. 

 
Disse kerneværdier skal hele koncernen underordne sig, men de kan dog fortolkes selvstændigt i de 
enkelte brands. Derimod kan visionen og missionen selv udvikles af de forskellige brands, dog skal 
de kunne underordne sig de overordnede fra koncernen nemlig; visionen: ”En platform – 
exceptionelle brands” og missionen: ”Den bedste lokale finansielle partner”.96 
 
DBK startede sit employer branding-arbejde i 2003, da ledelsen indså, hvor mange nye 
medarbejdere, man skulle ud og rekruttere i de følgende år. Det drejede sig om ca. 25.000 personer i 
løbet af en periode på over 10 år, altså ikke bare en udfordring i en kort, afgrænset periode, men 
også på længere sigt. Hele deres employer branding var baseret på flere undersøgelser både internt 

                                                 
93 Bilag 1 
94 http://danskebank.com/da-dk/om-os/profil/Pages/profil.aspx 
95 http://danskebank.com/da-dk/om-os/Pages/Om-os.aspx 
96 Bilag 1 side 1-2 og http://www.danskebank.com/da-dk/om-os/VISION-OG-MISSION/Pages/visionmission.aspx  
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og eksternt, og koncernen opdagede i disse undersøgelser, at deres eksterne image ikke stemte 
overens med deres interne kultur. DBK gjorde det herefter til sit mål at få et godt eksternt image, 
som stemte overens med deres interne kultur på tværs af deres forskellige brands.97   
 
DBK kører en masse forskellige tiltag, som er med til at give dem et godt image og god kultur, 
såsom Danske Speciale98, hvor studerende kan konkurrere om at få lov til at skrive speciale hos 
DBK, og hvor det bedste speciale belønnes. DBK kører også Danske Graduate99 - et ét-årigt forløb, 
hvor den nyansatte kommer rundt i hele koncernen og deltager i diverse kurser, og efter endt forløb 
er han/hun sikret et fast job hos DBK. Ydermere kører man i DBK et nyt lederforløb som fokuserer 
på kvinder – Women in Progress100 – hvis formål er at få flere kvinder i lederjobs. Dette er blot et 
udpluk af de forskellige initiativer, som DBK tilbyder sine ansatte, men det giver et godt 
helhedsbillede.  
 

Employer branding hos Danske Bank-koncernen 

Introduktion 
Den 12. februar 2009 interviewede jeg Ole Bech-Petersen fra DBK, som sidder i Rekruttering og 
Succession gruppen under Group HR & Communications-afdelingen. Dette interview vil sammen 
med DBK’s hjemmeside, Universums ”Professionals 2008 Rankings” og DBK’s egne 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser101 danne grundlaget for min analyse af employer branding-
tilgangen i DBK og deres evne til at tiltrække og fastholde Generation Y. 
 
DBK iværksatte i 2003 en employer branding, da virksomheden bevægede sig fra at være en dansk 
bank til at være en international koncern med et nyt kompetencebehov.102  
 
Ole Bech-Petersen definerer DBK employer branding som:  
 

”… altså vores employer brand - det dækker jo vores omdømme som arbejdsplads. Og 
employer branding dækker over de dér tiltag … som vi iværksætter for at styre og 
styrke det omdømme, som vi så har.”103   

 

Danske Bank-koncernens udfordringer nu og i 2003 
 
DBK’s første udfordring lå tilbage i 2003, da man bestemte sig for at lave en employer branding. 
Dette behov for et employer brand var som nævnt grundet i DBK’s fremtidige høje 
rekrutteringsbehov, især i forhold til nyuddannede. Det er derfor også de nyuddannede, der er 
hovedfokus for employer branding arbejdet.104 DBK skulle i højere grad til at tiltrække 
akademikere, hvilket ikke havde været normen for virksomheden før.105  Men det, man også fandt 
                                                 
97 ”Mål: En dygtigere organisation” side 1, 2 og 4 
98 http://www.danskebank.com/da-dk/Job/Studerende/danske-speciale/Pages/danske-speciale.aspx  
99 http://www.danskebank.com/da-dk/Job/Studerende/Danske-graduate/Pages/Danske-graduate.aspx  
100 http://www.danskebank.com/da-dk/CSR/medarbejdere/employee-initiatives/Pages/women_in_Progress.aspx  
101 http://www.danskebank.com/en-uk/CSR/Documents/CR_Fact_Book_2008.pdf#page=15 slide 15-17 
102 Bilag 1 side 2 
103 Bilag 1 side 1 linie 23-25 
104 Bilag 1 side 10 linie 25-28 
105 Bilag i side 2 
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ud af, da man gik i gang med processen, var, at det eksterne image ikke stemte overens med den 
interne kultur. 
Dette problem forstærkedes af, at DBK er en multi-brandet koncern. Det skabte bl.a. – og skaber 
fortsat – store problemer med navneforvirring mellem DBK og koncernens danske bank, Danske 
Bank, da navnet er det samme. Det gør det svært for virksomhedens målgruppe at vide, at DBK 
faktisk er en international koncern med masser af forskellige jobmuligheder, og ikke ”bare” er en 
dansk bank, som tilbyder traditionelle bankjob. Koncernens jobsites er f.eks. delt op på 12-13 
forskellige hjemmesider under de forskellige brands, såsom Danica Pension, Danske Invest og 
Home. Det er kun DBK og Danske Bank, som deler jobsite, hvilket i sig selv er med til at skabe 
yderligere forvirring om koncernens og bankens image.106  
 
DBK’s størrelse er både en styrke, i og med at det sikrer jobsikkerhed og en vifte af mange 
forskellige jobmuligheder, hvis man som medarbejder vil udvikle sig. Men koncernens størrelse er 
også et problem, i og med at et effektivt employer brand alt andet lige er sværere at styre og indføre 
i en stor og differentieret virksomhed.  
 
Ydermere kæmpede de danske banker - og ikke mindst Danske Bank - med et image-problem 
tilbage i 2003. Danske Bank lå langt nede på diverse image-målinger. Det var tilsyneladende meget 
mere prestigefyldt at arbejde for f.eks. Novo Nordisk eller i ingeniørfagene.107 Da DBK gik i gang 
med deres egne eksterne analyser, blev dette bekræftet, men man fandt også ud af, at man faktisk 
havde et omdømme som en god arbejdsplads. Undersøgelsen gav det indtryk, at DBK var et godt 
sted at starte, at DBK havde dygtige chefer, og at det var en virksomhed med finansiel styrke. Til 
gengæld mente de udspurgte ikke, at der var høj faglighed i DBK, og analysen viste også, at folk 
havde opfattelsen af, at der var en ekstremt kompetitiv kultur i DBK, hvilket også medførte en 
forestilling om, at det var svært at have et godt forhold til sine kollegaer, hvis man arbejdede i 
Danske Bank.108   
 
Dette billede af en stærk koncern bliver bekræftet af Universums ”Professionals 2008 Rankings”-
liste.109 Universums ranking af Danske Bank-koncernen er god, både hvad angår ”Business”-
kategorien med en 11. plads og i ”IT”-kategorien med en 13. plads og ydermere ranker DBK højere 
end Jyske Bank og andre danske banker som er DBK’s konkurrenter på disse to kategorier. Men på 
”Humanities”-punktet er det Jyske Bank, der med en 24. plads ranker over DBK, der har en 33. 
plads. Denne ranking bekræfter som sagt, at DBK er en stærk virksomhed, men at der er plads til 
forbedring.    
 
Internt var de ansatte af den opfattelse, at de selv sad i en super god afdeling med dygtige chefer, 
spændende opgaver og gode udviklingsmuligheder, men mærkeligt nok mente de ikke, at dette var 
tilfældet i resten af koncernen.110 Der var et gab i den interne kultur. 
 
DBK er ligesom alle andre finansielle virksomheder, herunder også JB, konjunkturfølsom. Det ses 
ikke mindst nu under den aktuelle finanskrise. Krisen har medført det, man i Danske bank kalder et 
”intelligent ansættelsesstop”111 og virksomheden har derudover måttet afskedige 350 medarbejdere. 

                                                 
106 Bilag 1 side 2 og 7  
107 Bilag 1 side 2 + 4  
108 Bilag 1 side 3-4 
109 http://www.universumglobal.com/files/professional_ranking_denmark.pdf 
110 Bilag 1 side 3 
111 Bilag 1 side 8 linie 15 
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Den fortsatte økonomiske usikkerhed betyder formentlig, at man endnu ikke har set de fulde 
konsekvenser af finanskrisen på DBK’s ansættelser og personalesituation. Som Ole Bech-Petersen 
siger det:  
 

”…altså vi fortsætter de fleste af vores aktiviteter men eksponeringen i den brede 
offentlighed den har vi skruet lidt ned på. Og ellers er vi sådan lidt afventende og ser 
tiden an …”112  

 
Ydermere har krisen gjort, at der er blevet sået tvivl om DBK’s faglige og professionelle 
kompetencer dels på grund af den generelle opfattelse af bankernes rolle i finanskrisen, og navnlig 
på grund af opsigtsvækkende enkeltsager som f.eks. DBK’s involvering i Stein Bagger-sagen:  
 

”… så hjælper det heller ikke Danske Bank, at det har været en række enkeltsager som 
f.eks. Stein Bagger … hvor der er blevet slået tvivl om nogen af de ting, vi egentlig 
allerhelst vil forbindes med, f.eks. kompetence …”113 

 
DBK’s image er derfor blevet ramt dobbelt af finanskrisen, både af krisen selv, men også af 
associeringen med Stein Bagger-sagen.    
 

Danske Bank-koncernens styrker nu og i 2003 
 
Nogle af DBK’s styrker er, at det er en stor koncern, som kan give jobsikkerhed under krisen. 
Koncernens størrelse giver også de ansatte gode udviklingsmuligheder på tværs af deres 
underbrands og gode forfremmelsesmuligheder også i udlandet.114 Ydermere fører DBK nogle gode 
tiltag, som de har haft længe, det er deres Danske Graduate-forløb og deres Danske Speciale-forløb. 
Disse to tiltag - og mange af de andre interne forløb, DBK har - er med til at styrke deres kultur, 
medarbejdernes tilfredshed og image, samt deres tiltrækningsevne over for potentielle 
medarbejdere.115    
 
DBK’s at ansættelsesforløb er stramt styret, og det bliver forholdsvis hurtigt afklaret, hvem der skal 
til samtale, og hvem der i sidste ende bliver ansat. Da DBK’s mål for deres ansættelsesforløb er, at 
der går syv uger fra annonceringen af en ledig stilling til den nye medarbejder er rekrutteret og 
ansat.116  
 
Ledelsen var også med fra starten til at implementere den nye employer branding, og bakkede op 
om den, men var selvfølgelig også med til at sætte den i gang. Det er vigtigt for de ansatte at kunne 
se deres ledelses engagement og dette engagement er nødvendigt for at få en gennemført employer 
branding.  
 
Selvom der var en skæv opfattelse af DBK som arbejdsplads, er realiteten ifølge fokusgrupperne, at 
de fleste på tværs af koncernen var tilfredse med at arbejde i DBK:  
 

                                                 
112 Bilag 1 side 8 linje 31-33 
113 Bilag 1 side 8 linje 26-28 
114 Bilag 1 side 4 
115 Bilag 1 side 6 
116 Bilag 1 side 10 
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” … selvom der selvfølgelig også var kritiske røster i dem - så bekræftede de det 
billede, vi har fra vores medarbejderundersøgelser, som alt overvejende er, at 
medarbejderne er tilfredse … har spændende opgaver, hamrende dygtige ledere osv. 
osv. - og nogle meget ordnede og attraktive ansættelsesvilkår.”117 

 

Hvad har Danske Bank-koncernen iværksat af employer branding-tiltag?  
 
Tilbage i 2003 iværksatte DBK’s ledelse som nævnt en employer branding pga. det 
rekrutteringsbehov, de stod overfor i fremtiden. For at få et overblik over den interne kultur og det 
eksterne image i 2003 lavede DBK diverse undersøgelser for at finde ud af, hvad deres omdømme 
var. Man startede helt fra bunden med fokusgrupper, analyser osv. Denne grundige tilgang til 
employer branding analysearbejdet stemmer overens med teorien om, at man skal være grundig i 
denne opstartsfase og have ledelsen med sig.118 På baggrund af disse analyser kunne man se, hvor 
man skulle sætte ind med forbedringer, og det var bl.a. som nævnt især DBK’s image, der skulle 
rettes op på og deres tiltrækningsevner overfor nyansatte: 
 

”… indsatsen på koncernniveau, så har det for det første været primært eksternt rettet 
og knap så internt rettet. Og for det andet, så har det fra starten været sådan, at vi har 
haft relativt højt fokus på studerende og nyuddannede…”119 

 
DBK fulgte den ”Five step process”120, de havde udarbejdet, og det er også denne proces, 
koncernen har bedt alle sine brands om at gennemgå igen i løbet af de seneste to år, og som stadig 
er i gang.121 Desuden så man også på, hvilket image, ledelsen gerne vil have, koncernen skulle 
have; hvilken opfattelse de ansatte havde af koncernen, og hvilken opfattelse interessenterne havde 
af DBK.122 Og ud fra disse analyser lavede man tre nøglebegreber, som man kunne arbejde ud fra i 
forhold til syv123 faktorer, der påvirker deres koncern: 
 

”For os er der tre nøglebegreber i vores platform og de tre nøglebegreber er: 
kompetence, dynamik og størrelse. Vi går ikke ud og siger, at vi er store, dynamiske 
og kompetente, men vi går ud og ”spinder” historier med afsæt i de tre begreber 
…”124 

 
Det gælder om at danne et billede af DBK ud fra disse tre begreber, som Ole Bech-Petersen siger 
det:  
 

”… at fortælle om nogle spændende arbejdsopgaver, nogle gode karrieremuligheder 
… og så handler det om at fortælle om bredden i de muligheder, der ligger i at være i 
en markedsleder, der er … der i hvert fald indtil for ganske nylig havde nogle klare 
internationale vækstambitioner.”.125  

                                                 
117 Bilag 1 side 3 linie 24-27 
118 Bilag 1 side 2 
119 Bilag 1 side 3 linie 5-7 
120 Bilag 3 – Organize, Analyze, Strategize, Execute og Review  
121 Bilag 1 side 4 
122 Bilag i side 4  
123 Bilag 6 – Market position, Job content, Career opportunities, Work life, Leadership, Colleagues og Reward 
124 Bilag 1 side 4 linie 41-43 
125 Bilag 1 side 5 linie 1-4 



 37

  
De fire forskellige måder, Danske Bank kommunikerer på, er massekommunikation, såsom deres 
jobsite, events (f.eks. jobmesser ude på uddannelsesinstitutionerne), de ansatte i form af 
ambassadører for deres arbejdsplads og pressen.126 Massekommunikation er først noget, man er 
blevet gode til i DBK inden for de sidste par år, og pressen er heller ikke noget, man har brugt så 
meget. Men i forhold til deres målgruppe, som er nyuddannede med finansiel og økonomisk 
baggrund, og selvfølgelig også højtuddannede, så har de været gode via events til at tiltrække de 
unge nyuddannede, bl.a. med jobmesser, Danske Speciale og deres Danske Graduate-forløb, som de 
allerede havde og selvfølgelig kører videre med. Det har nemlig været vigtigt at ændre Danske 
Bank-koncernens image fra at være en dansk bank til, at være en international koncern med mange 
muligheder, og ikke kun et sted for bankuddannede, men en koncern for et bredt udsnit af 
kandidater.127 
 
Da de fleste problemer har været med omdømmet udadtil og ikke internt i koncernen - da 
medarbejderne ifølge tilfredshedsundersøgelserne er tilfredse med deres arbejdsplads. Derfor er der 
ikke iværksat nogle ændringer dér. Man har fokuseret eksternt, og det vil man blive ved med, som 
Ole Bech-Petersen siger:   
 

”Derfor har vi så ikke gjort så meget for at kommunikere bredt på tværs af 
organisationen. Til gengæld så har vi gjort meget for at involvere bestemte personer 
… udpege ambassadører og involvere dem i vores aktiviteter, som vi så kører i 
programmer ude på skolerne …”128 

 
DBK har altså lagt alle deres kræfter i imaget, og har ikke fokuseret så meget på det interne. Men et 
af de kritikpunkter, der blev fundet frem til, var at mange yngre ansatte syntes, at det gik for 
langsomt med at avancere karrieremæssigt. Derfor var et af de nye tiltag at lancere et 
talentudviklingsprogram så man kunne få de særligt dygtige hurtigere frem i deres karriere.129  
 

Danske Bank-koncernen og Hatch & Schultz  
 
I dette afsnit vil jeg med udgangspunkt i Hatch & Schultz’ ”Corporate Branding Tool-kit” 
diskutere, i hvor høj grad DBK har et stærkt corporate brand. Jeg vil se på, om DBK har balance 
mellem sin vision, kultur og image; og om DBK derfor har et stærkt brand med klare værdier, som 
kan underbygge en employer branding.  
DBK er et stærkt corporate brand men har nogle ubalancer mellem sin vision, kultur og image. Jeg 
vil derfor nedenfor se nærmere på de tre ”gaps” og diskutere hvorfor de er der, og hvad DBK kan 
gøre for at mindske disse ”gaps”. 
 
DBK’s vision og kultur-sammenhæng er lidt ude af balance, da ledelsens vision kun delvist bliver 
udlevet af de ansatte. Især kerneværdierne ”Kompetence” og ”Ordentlighed” har fået et ordentligt 
hak med Stein Bagger-sagen og til dels finanskrisen, da de ansatte må have mistet noget af deres 
tillid og tro til koncernens ledelse, da det er dem, der har udfærdiget kerneværdierne og nu ikke selv 
har kunnet leve op til dem eller har sørget for at DBK har kunnet leve op til dem. De ansatte må 
                                                 
126 Bilag 1 side 5 og bilag 5 
127 Bilag 1 side 5 
128 Bilag 1 side 5 linie 35-38 
129 Bilag 1 side 4 
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have svært ved at udleve disse værdier, når det pludselig viser sig, at ens kollegaer og ledelsen selv 
ikke efterlever dem. Ydermere troede de ansatte som allerede nævnt flere gange, at deres kollegaer i 
andre afdelinger havde helt anderledes arbejdsforhold end dem selv. De ansatte har dermed ikke 
troet på, at der var kongruens på tværs af DBK mht. værdierne. 
 
Vision og image-sammenhængen i DBK er også udfordret. Både Stein Bagger-sagen og 
finanskrisen har også her fået offentligheden og eksterne interessenter til at sætte spørgsmålstegn 
ved koncernens formåen med, at udleve sine egne værdier. Bagger-sagen har virkelig skadet DBK 
image, deres troværdighed er dalet ned hos både interessenter, kunder og offentligheden. Det har 
medført, at DBK som nævnt har skruet ned for eksponeringen pt. Finanskrisen har som nævnt også 
givet bankverdenen – og dermed også DBK – et knæk i troværdigheden hos de fleste. Dette har dog 
ikke betydet, at DBK har mistet sin status som værende en god arbejdsplads ifølge de interne 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Desuden mener potentielle ansatte, at DBK er et godt sted at 
arbejde og især måske at starte – det ser godt ud på ens CV.  
 
Der er også ubalance i DBK’s image og kultur-sammenhæng. Igen har Bagger-sagen og til dels 
finanskrisen her gjort DBK image ridset og skabt usikkerhed om, hvad banken står for, og hvor 
dygtige de ansatte er. Offentligheden og potentielle nye medarbejdere ved ikke mere, hvad DBK 
image er, da der er blevet skabt tvivl om de kompetencer, koncernen og dens medarbejdere har. 
Som sagt bliver koncernen anset for et godt sted at arbejde, men de ansatte tror ikke selv på, at alle 
andre afdelinger i koncernen er lige så god som deres egen, så her er der også ubalance/forvirring 
omkring koncernens kultur og image. Ydermere bliver koncernen skadet af den navneforvirring, der 
er omkring koncernen og deres danske bank, så interessenter ved ikke, at DBK er en international 
koncern og ikke bare en bank, men et sted, hvor der faktisk er store udviklingsmuligheder både 
nationalt og internationalt. De ansatte ved dog godt, at der på deres arbejdsplads er store 
udviklingsmuligheder, men omvendt har de den opfattelse, at resten af koncernen ikke er et sted, 
der er lige så godt som deres egen afdeling.         
 

Danske Bank-koncernen og Barrow & Mosley 
 
Nu da jeg har slået fast, at DBK trods de nævnte udfordringer alligevel har et nogenlunde stærkt 
brand, så er det på tide at dykke længere ned i detaljerne og se, om de også har et godt employer 
brand. I dette afsnit vil jeg se på, om DBK lever op til Barrow & Mosleys ”The employer brand 
mix”-kriterier for et godt employer brand. Der er som sagt 12 punkter i modellen, og hvis man ser 
på DBK i forhold til disse punkter, ser man, at de på visse punkter lever op til teorien, men også at 
de kunne gøre mere på andre punkter. Men da alle punkterne ikke er lige relevante, vil jeg i det 
følgende blot komme ind på seks af dem, nemlig: ”Ekstern kommunikation”, ”Intern 
kommunikation”, ”Den øverste ledelse”, ”Internt målesystem”, ”Rekruttering og indslusning i 
jobbet” og ”Teamledelse”.   
 
DBK’s image, afspejler ifølge Barrow & Mosley det omdømme, deres service har, og hvis de klarer 
sig godt økonomisk, så er det nok et godt sted at arbejde. Med andre ord, så afhænger det af, i hvor 
høj grad DBK får kommunikeret dét ud, de gerne vil, og om det stemmer med den virkelighed, 
kunder og potentielle ansatte ser. Og kigger man på deres eksterne kommunikation vil man kunne 
se, at DBK har problemer med at få kommunikeret ud helt klart, hvem de er. DBK havde nemlig 
tilbage i 2003 et dårligt image, fordi koncernen var for dårlig til at viderebringe sine værdier, og 
hvordan disse blev udlevet internt i virksomheden. De potentielle medarbejdere troede, at DBK var 
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en arbejdsplads med meget konkurrence og ”spidse albuer”, hvor man ikke kunne have et godt 
forhold til sine kollegaer. Omvendt mente potentielle medarbejdere også, at det ville se godt ud på 
ens CV, hvis man havde arbejdet eller stadig arbejdede hos DBK.  
Ydermere har koncernen hele problematikken med deres navneforvirring mellem deres danske 
bank, Danske Bank, og koncernen, DBK, som medfører, at potentielle medarbejdere måske tror, at 
DBK kun ansætter bankuddannede, og ikke ansætter medarbejdere med andre baggrunde. Derfor 
ved potentielle ansatte ikke, at DBK tilbyder gode karrieremuligheder, mulighed for international 
erfaring, og at de ansætter folk med forskellige profiler. 
Koncernen har i mange år nydt godt af at have en økonomisk stærk virksomhed – dette har givet 
dem en høj employability, men samtidig har de ikke helt kunnet tiltrække de nyansatte, og det er 
nok grundet de negative sider af deres image, såsom navneforvirring, forestillingen om ”spidse 
albuer”-kultur m.m.  
Det er imidlertid uvist, i hvilket omfang finanskrisen og uheldige sager som f.eks. Stein Bagger-
sagen vil påvirke bankens image på længere sigt, men disse har under alle omstændigheder skadet 
deres image for nylig.  
Et andet punkt er ifølge teorien, at ansatte altid holder mere øje med, hvad der bliver kommunikeret 
udadtil og ikke holder så meget øje med den interne kommunikation, som ellers specifikt er rettet 
mod dem. Derfor er det endnu mere vigtigt, hvad man kommunikere udadtil, og denne faktor har 
nok været én af årsagerne til den interne forvirring omkring hvorvidt ens egen afdeling var den 
bedste at arbejde i eller ej.  
 
DBK’s interne kommunikation er, som jeg beskrev den ovenfor, dobbelt-facetteret. De ansatte 
mente nemlig i 2003, at deres afdeling er rigtig god og har gode ledere, men de tror samtidig, at 
resten af koncernens afdelinger er helt anderledes og har dårlige chefer og er fagligt uinteressante at 
arbejde i. Og der er ikke noget, der tyder på, at dette har ændret sig, da man fra ledelsens side 
fokuserer på det eksterne image, så man kan rekruttere nyansatte. Dette tyder på, at den interne 
kommunikation ikke har været gennemtænkt, og at de ansatte ikke tror på, at de værdier, de selv 
arbejder ud fra, også bliver efterlevet af hele koncernen.   
 
Den øverste ledelse spiller en stor rolle, også når det gælder employer branding, og i den 
sammenhæng skal ord underbygges med handling. Derfor var det vigtigt, at DBK’s ledelse var med 
fra starten i employer branding-processen. Det var dem, der satte arbejdet i gang tilbage i 2003, og 
det har skabt en troværdighed om projektet. Og den øverste ledelse skal blive ved med at støtte op 
om employer brandingen. Men her har Stein Bagger-sagen og til dels finanskrisen skadet den 
øverste ledelses troværdighed internt og dermed også koncernens image udadtil. I og med at 
ledelsen ikke har efterlevet de værdier, som de selv har fremsat og arbejdet på, at alle skulle 
efterleve i koncernen.  
 
En vigtig del af employer branding er ifølge Barrow & Mosley at have et internt målesystem og 
bruge det ofte, for som Barrow & Mosley siger så ”What gets measured gets done”. For hvis du 
ved, der er problemer, så vil du gøre noget ved dem, og vil måske allerede ved næste måling se 
ændringer og forbedringer. Så man skal måle og undersøge, hvad de ansatte mener, så man hele 
tiden kan være på forkant med eventuelle problemer. Ydermere giver det de ansatte en følelse af, at 
de tages alvorligt, og at ledelsen vil gøre noget ved de eventuelle problemer, der er.   
DBK måler på de ansattes tilfredshed og meninger, men de handler kun delvist ud fra resultaterne. 
De har sørget for, at dygtige nyuddannede nu hurtigere kan blive forfremmet, da dette var et 
kritikpunkt fra de unge nyansatte. Men at sikre en intern kongruens i det syn, de ansatte har på 
DBK, er der ikke rigtigt blevet taget hånd om endnu. 
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DBK’s mål for rekruttering og indslusning i jobbet ser gode ud målt i forhold til Barrow & 
Mosley. DBK har vedtaget, at det kun skal gå syv uger fra annonceringen af en ledig stilling, til den 
nye medarbejder er rekrutteret og ansat. Det er et hurtigt forløb, og det er også godt for dem, der 
søger, da de får hurtigt besked og afklaring. Den afdeling, der skal ansætte den nye medarbejder, får 
også hurtigt udfyldt den stilling, der er ledig, og skal derfor ikke klare en større arbejdsbyrde end 
normalt. Og dette hurtige forløb passer med den målgruppe, de gerne vil ansætte, nemlig de 
nyuddannede, som – hvis de passer ind under Generation Y – vil sætte pris på dette strukturerede og 
hurtige forløb. Det giver et godt førsteindtryk af DBK. 
 
Som sagt spiller den øverste ledelse en vigtig rolle, men det gælder også de øvrige ledere i 
virksomheden. Teamledelse er meget vigtigt, da den måde, en chef leder sin afdeling på, er noget af 
det, der påvirker de ansattes hverdag mest. Det er nemlig ens chef, der er med til at skabe det 
arbejdsmiljø, man har, og forme de arbejdsopgaver, man får.  
Derfor er det vigtigt, at lederne tager deres rolle seriøst og ved, hvilken påvirkning de har på deres 
ansattes hverdag og i sidste ende deres velbefindende. Lederen kan være årsag til, at en medarbejder 
skifter job, hvis ikke der er en god kultur i den givne afdeling, for det er ens chef, der sørger for, at 
der er en god atmosfære og tone i hans/hendes afdeling. I DBK synes de ansatte, at de har dygtige 
ledere, og derfor er der nok ikke mange, der skifter job pga. deres chef. Ydermere har den øverste 
ledelse været med i employer branding-processen lige siden 2003, og det giver et godt signal om 
deres engagement til resten af koncernen og omverdenen. 
 

Danske Bank-koncernen og Generation Y 
 
I dette afsnit vil jeg se på, i hvor høj grad DBK lever op til Generation Y’s krav til en arbejdsplads. 
DBK lever godt op til Generation Y’s krav, og det burde de også i høj grad gøre, da det er den 
gruppe, de primært fokuserer på i employer branding-øjemed nemlig nyuddannede, netop 
Generation Y.  
Koncernens måde at tiltrække denne unge målgruppe på er bl.a. at tilbyde Danske Speciale og 
dermed gøre DBK synlig ude på uddannelsesstederne, hvor de finansielle og økonomiske 
studieretninger er. Ydermere deltager DBK i jobmesser og diverse arrangementer ude på de 
relevante uddannelsessteder, og DBK tilbyder ”Danske Graduate”-forløbet, hvilket også er direkte 
målrettet de nyuddannede. Dvs. at DBK gør opmærksom på sig selv overfor Generation Y, men at 
de også tilbyder forløb som Danske Speciale og Danske Graduate, som begge er forløb, som 
Generation Y vil sætte pris på, i og med at de kan få noget faglig sparring, mens de skriver speciale, 
og føler, at deres speciale har betydning, og at de dermed selv har betydning, herunder faglig 
betydning. Graduate-forløbet er også spændende for Generation Y, da de allerede, mens de bliver 
oplært, får konkrete arbejdsopgaver.    
  
Desuden har DBK også ændret på, hvordan man bliver forfremmet. Før spillede anciennitet en stor 
rolle, når man skulle forfremmes, og derfor var man tilbøjelig til at overse nye og dygtige 
medarbejdere. Nu kan alle blive forfremmet, uanset om man er nyansat eller ej - det, der er vigtigt, 
er ens faglighed. Ændringer som denne er noget, Generation Y sætter meget pris på. For hvis de er 
dygtige, jamen så vil de frem – de vil ikke på arbejdet måles på andre faktorer end deres faglighed. 
For hvis ikke Generation Y får, hvad de gerne vil have, så skifter de simpelthen bare job eller 
undlader måske helt at søge i den pågældende virksomhed, hvis ikke den har attraktive muligheder.  
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Generation Y bliver ikke, som tidligere generationer, i samme virksomhed hele livet. Man shopper 
rundt mellem jobs, alt efter hvor ens aktuelle behov bliver mødt bedst. Derfor er det også vigtigt 
som arbejdsplads at kunne tilbyde livslange uddannelser og forfremmelses-muligheder, og det kan 
DBK tilbyde i kraft af sin størrelse, så medarbejdere, der vil, kan skifte job inden for mange 
forskellige fagområder og geografiske områder.   
 
Generation Y er en meget social generation, der elsker at møde nye mennesker, og derfor vil en 
arbejdsplads som DBK som udgangspunkt være et ideelt sted at arbejde, da man vil få mange 
kollegaer både danske og udenlandske. 
 
Men der er også punkter, hvor DBK kan gøre mere for at leve op til Generation Y’s ønsker. Navnlig 
ved at udvikle - og måske ligefrem specialisere sig i - at gøre balancen mellem arbejde og familieliv 
større. De kunne være innovative og indføre tiltag, såsom børnepasning på arbejdet, udvide de 
fleksible arbejdsmetoder, IT-redskaber og kommunikationsmetoder, hvilket er ting, Generation Y 
sætter stor pris på og ser efter, allerede inden de søger job.  
Tilmed kunne DBK også uddanne alle sine chefer indenfor coaching, så cheferne mere kunne 
vejlede og videreudvikle medarbejderne i dagligdagen i stedet for at optræde alene i kraft af at være 
en autoritet, der fortæller, hvad medarbejderen skal lave og ikke lave. Så kunne Generation Y også 
nemmere få den daglige feedback, de sætter stor pris på, i stedet for de traditionelle feedback-
metoder med MUS (medarbejder udviklings samtale) én gang om året. En coach i stedet for en chef 
vil også virke mindre autoritær og hierarkisk, hvilket vil tiltale Generation Y.   
 
Koncernen skal selvfølgelig blive ved med at gennemføre sine 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser, men kunne overveje at lave dem oftere og – igen – at give 
mere feedback på resultaterne og handle mere direkte og konkret ud fra dem.  
 
Det er også en fordel, at DBK har mange interne tiltag, der har fokus på den enkelte medarbejder 
med en særlig profil eller udgangspunkt, som f.eks. ”Women i Progress” osv. Dette sender et signal 
om, at virksomheden gerne vil deres medarbejdere det godt. Ellers ville DBK hverken ligge godt på 
Universums liste eller de ansatte være så tilfredse, som de er 
(medarbejdertilfredshedsundersøgelserne).  
 

Delkonklusion  
 
DBK har et godt corporate brand og er derfor også godt rustet til at kunne have et rigtig godt 
employer brand på lang sigt, som så vil kunne tiltrække og fastholde Generation Y i endnu højere 
grad end DBK allerede formår. Men der er som nævnt plads til forbedringer. DBK har stadig 
problemer med deres interne kultur, som ikke er helt i balance internt i koncernen, og deres eksterne 
image skal stemme bedre overens med de værdier, ledelsen har fastlagt, og den kultur koncernen 
har, før DBK vil kunne stå helt stærkt og fremstå troværdigt. Desuden kan de også gøre mere for at 
tiltrække og fastholde Generation Y, selvom DBK allerede gør meget, som netop tilfredsstiller 
Generation Y’s krav.       
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Afsnit B: Jyske Bank  
 
Efter en kort præsentation af JB, vil jeg herefter gå over til at analysere JB’s tilgang til employer 
branding og dernæst vil jeg med udgangspunkt i mit interview af Poul Bonde Jensen i JB 130 
redegøre for deres styrker og udfordringer i employer branding-øjemed, og for hvilke employer 
branding-mæssige tiltag, de har lavet.  
De findings, jeg analyserer mig frem til i interviewet, vil jeg holde op imod mine to teorier. Nemlig 
først Hatch & Schultz’ ”The Corporate Branding Tool-Kit”, for at se på i hvor høj grad Jyske Bank 
er et stærkt corporate brand med klare værdier, som derfor nemmere vil kunne implementere 
employer branding. Dernæst vil jeg se på Barrow & Mosleys ”The employer brand mix” og på, i 
hvor høj grad JB opfylder deres kriterier for en god employer branding. Endelig vil jeg se på, om JB 
er klædt på til at tiltrække og fastholde Generation Y. Til slut vil jeg opsummere mine vigtigste 
pointer og konklusioner.   
  

Introduktion til Jyske Bank 
 
JB er det tredjestørste pengeinstitut i Danmark med ca. 4.000 medarbejdere fordelt på 122 
afdelinger landet over. Derudover ejer JB datterbanker i Schweiz, Gibraltar, Frankrig, Holland og 
Tyskland og to datterselskaber inden for andre forretningsområder, nemlig Jyske Finans og Nordisk 
Factoring. JB tilbyder også forsikringer samt realkreditprodukter, men dette sker ikke under JB 
egne brands, men i samarbejde med andre virksomheder, såsom PFA-Pension for så vidt angår 
forsikringer, Nykredit og DLR for så vidt angår realkreditprodukter på erhvervsområdet og 
Nykredit og Totalkredit for så vidt angår realkredit til private. Ydermere etablerede JB sammen 
med Nykredit landet største IT- organisation, JN Data i 2002.131 
 
De kerneværdier som JB arbejder ud fra er132: 

Sund fornuft 
Åben og hæderlig 
Anderledes og uhøjtidelig 
Ægte interesse og ligeværd 
Handlekraftig og vedholdende 

 
JB arbejder ud fra disse fem værdier, men det, der vigtigst, er, hvordan det bliver fortolket og ikke 
så meget, hvad de er.133 JB’s vision er ”Gør en forskel”, og den beskriver, hvordan JB gerne vil 
være og vil opfattes.134  
 
På Universum’s 2008 Ranking-liste135 ligger JB ikke lige så godt som DBK. JB lå dårligere end 
DBK i ”Business”-kategorien med en 21. plads og i ”IT”-kategorien med en 29. plads. Men på 

                                                 
130 Bilag 2 
131 http://jyskebank.dk/forside/nykunde/omjyskebank/forretningsomfang/240881.asp  
132 http://www.e-pages.dk/jyskebank/62/   
133 Bilag 2 side 7 
134 http://www.e-pages.dk/jyskebank/62/    
135 http://www.universumglobal.com/files/professional_ranking_denmark.pdf 
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”Humanities”-punktet ranker JB med en 24. plads højere end DBK med en 33. plads og højere end 
andre danske banker.   
 

Employer Branding hos Jyske Bank  

Introduktion 
 
På baggrund af det interview, jeg lavede i JB den 5. marts 2009 med Poul Bonde Jensen136 som er 
ansvarlig for HR-strategi og tværgående indsatser, vil jeg sammen med Universums ”Professionals 
2008 Rankings”-liste og JB’s hjemmeside vil jeg gennemføre en analyse af JB’s employer branding. 
Jeg vil starte med, at se på deres udfordringer og styrker i employer branding-øjemed og se på hvad 
de har indført, at employer branding-tiltag og i hvor høj grad de er gode til at tiltrække og fastholde 
Generation Y. Udgangspunktet vil være de teorier, som jeg præsentere i kapitel 3 nemlig Hatch & 
Schultz og Barrow & Mosley samt kapitel 4 om Generation Y.     
 
JB har ikke som sådan nogen definition på employer branding, for de vil helst ikke bruge denne 
terminologi. JB er selvfølgelig godt klar over, hvad employer branding er, men har tilsyneladende 
den opfattelse, at det at formulere en employer branding-strategi, eller at tale om én, giver indtryk af 
et eller andet fint image. De vil være kendt for, hvad de gør - deres kvalitet. Som Poul Bonde Jensen 
siger det:  
 

”… men vi synes ikke det er særlig værdifuldt at tænke … i de baner med afsæt i, at 
hvordan skaber vi nu et bestemt employer brand. Altså … vi mener, at det er nogle 
andre ting, det handler om … og vi vil helst være kendt for det vi gør, og ikke for et 
eller andet make believe, som vi kunne sætte op.”137 

 
JB mener heller ikke, at deres værdier i sig selv er det vigtigste. Det, der er vigtigt, det er nemlig, 
hvordan de bliver fortolket:  
 

”Det er jo egentlig det, det kommer an på, mere end hvad der lige står i værdier … om 
man nu lige kan huske fortolkningen altså?!” 138  
 

Så man kan sige, at JB’s employer branding indbefatter en historie om, at de gerne vil være kendt 
for, hvad de gør og ikke andet. Men samtidig siger Poul Bonde Jensen om imageanalyser hvor de 
ligger godt: 
 
   ”Det er klart, vi labber det i os, når andre laver det…”139 
 

Jyske Banks udfordringer nu, i 1996 og i 2006  
 
En af de udfordringer, JB stod overfor tilbage i 1996, var, at de i højere grad skulle vise deres 
kunder, hvor meget de betød for JB. JB så nemlig sig selv som meget kundevenlig og som en bank, 
                                                 
136 Bilag 2 
137 Bilag 2 side i linie 26-29 
138 Bilag 2 side 7 linie 27-28 
139 Bilag 2 side 8 linie 18 
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der er meget optaget af, hvad kunderne tænker. En hollandsk bankkonsulent hæftede sig ved dette, 
da han lavede undersøgelser og udviklingsarbejde for JB og spurgte dem så hvorfor:  
 

”… at hvis det var vigtigt for os med kunder, hvorfor har kunderne så så lidt plads? 
Og så dårlig adgang? Mens medarbejderne … har masser af plads og fri adgang over 
alt, ikke?!”140 

 
Og disse spørgsmål satte en masse tanker i gang hos JB’s ledelse, og det, man kom frem til, var, at 
kunden skulle i centrum i deres bank.141 Dette nye fokus var så med til at bane vejen for ”Jyske 
Forskelle”, som blev søsat i 1996, og som senere blev efterfulgt af ”Jyske Forskelle 2. Generation” 
i 2006.  
Den første fase af ”Jyske Forskelle” startede i september 1996 og udover at have fokus på kunderne 
og at give dem mere plads i banken, så blev der også lavet ændringer internt i JB. Enkeltkontorerne 
blev afskaffet, og i stedet fik de ansatte store runde borde, som de var tre til fem ansatte om at dele. 
Den første bølge af ”Jyske Forskelle” var noget, man troede på, mere end det var noget, man 
analyserede sig frem til. Det var altså mere noget, JB så at sige bare ”fandt på” at indføre. Men der 
blev kørt teambuildingøvelser til indretning af det nye koncept.142 
Før JB gik i gang med dette forløb, var virksomheden en hierarkisk organisation, men med ”Jyske 
Forskelle” gik man over til at være en mere team-baseret organisation, hvilket betød et opgør med 
årelang intern struktur.143 Så de ændringer, der skete i 1996, var i store træk, at kunder skulle have 
mere plads, og at det blev lavet organisatoriske ændringer internt i JB. 
 
I 2006 kom 2. bølge af ”Jyske Forskelle”. Den blev startet af ideen om, at JB skulle have nogle 
pakker, produktpakker – Jyske Produkter – hvor kunden så kunne købe en pakke som passede til 
sine behov noget som er usædvanligt for en bank, der egentlig sælger service.144 Men forud for 2. 
generation lå der et reelt udviklingsarbejde for konceptet – modsat første fase. JB’s medarbejdere 
var med under udarbejdelsen af 2. generation, og de var med til at forme det nye koncept.145 De 
ansatte blev også oplært i e-learning, så de var klædt på til at sælge det nye produkt, ”Jyske 
Produkter”.146 Denne anden fase var meget mere omfattende end den første og blev faktisk 
implementeret fra den ene dag til den anden. Derfor var der en lang række både adfærdsmæssige, 
kommunikationsmæssige, produktmæssige ændringer osv., der skulle laves på én gang, da det ikke 
var muligt bare at ændre én ting ad gangen. Forandringerne var forbundne, og hvis man ændrede én 
ting, skulle man også ændre resten.147 
Rent overordnet var det ikke HR-afdelingen, der alene gennemførte ”Jyske Forskelle” 1 og 2 - hele 
banken stod for gennemførslen.148  
 
JB er ligesom DBK og alle andre banker og virksomheder konjunkturfølsom. JB er derfor ligesom 
de fleste andre finansielle virksomheder blevet ramt af finanskrisen og ansætter slet ikke lige så 

                                                 
140 Bilag 2 side 2 linie 8-9 
141 Bilag 2 side 2 
142 Bilag 2 side 2  
143 Bilag 2 side 3  
144 http://jyskebank.dk/privat/privatkunde/jyskeprodukter/196610.asp  
145 Bilag 2 side 2 
146 Bilag 2 side 5 
147 Bilag 2 side 6 
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mange, som man gjorde før krisen. JB prøver nu at finde nye medarbejdere internt i banken eller i 
begrænset omfang via opslag på internettet.149    
 
JB har fravalgt bonus, da det var deres indtryk, at det gav stress blandt deres medarbejdere, og de 
vil så i stedet bare fokusere på den gode løn, de giver, for de vil hellere tænke i de lange baner.150  
 

Jyske Banks styrker nu, i 1996 og i 2006 
 
En af JB primære styrker er deres store fokus på deres kunder. Det var også denne fokus på 
kunderne, som satte gang i ”Jyske Forskelle”. JB fokuserer i høj grad på, hvad de kan gøre godt for 
deres bankkunder, og sætter deres bankvirksomhed højt, for som Poul Bonde Jensen siger det så: 
 

”Altså, vi er ikke et finansielt supermarked…”151 
 
Det er altså vigtigt for JB at fokusere på én forretning, nemlig deres bank, så de kan yde den bedste 
service for deres kunder. Poul Bonde Jensen uddyber videre:  
 

”Vi er en bank og vi vil blive ved med at være en bank, og vi vil gerne gøre det på 
sådan en rimelig indbydende måde for kunderne. Altså, hvor vi tænker meget ude fra 
og ind i stedet for inde fra og ud, ikke?! Hvad er det kunderne har behov for, hvad er 
det de gerne vil opleve i en bank, ikke?!”152 

 
En anden af JB’s styrker er, at man efter indførelsen af ”Jyske Forskelle” i højere grad har kunnet 
differentiere sig fra sine konkurrenter. JB filialers udseende er nemlig blevet betydeligt anderledes, 
og dermed kan de nu differentiere sig markant fra deres konkurrenter. Potentielle ansatte, og 
selvfølgelig også kunder, kan derfor nemmere få øje på dem og nemmere huske dem.153 Og som 
Poul Bonde Jensen siger, så:  
 

”Og dem, der kan lide det, ja men de kan søge ind, og dem der ikke kan, jamen der er 
det lige så smart, at de søger et andet sted hen. Altså, der er heller ikke noget mål om, 
at alle skal synes, det her er fint, vel?!”154  

 
og:  
 

”Og der må vi sige, altså dem, der så evt. kunne tænke sig at blive ansat hos os, jamen 
de må jo så træffe den beslutning ud fra den helhed af kommunikation og forretning, 
som de nu bliver udsat for.”155 

 
Når det kommer til rekruttering i JB, har man den filosofi, at man giver alle ansøgere der søger job i 
JB en ordentlig behandling. Det indebærer bl.a., at man giver alle et ordentligt svar, hvad enten de 

                                                 
149 Bilag 2 side 6 
150 Bilag 2 side 11 
151 Bilag 2 side 4 linie 19 
152 Bilag 2 side 4 linie 21-24 
153 Bilag 2 side 4 
154 Bilag 2 side 4 linie 7-9 
155 Bilag 2 side 7 linie 17-19  



 46

har fået jobbet eller ej. Og det er ikke et standardsvar, der bliver sendt ud - alle får et personligt og 
begrundet svar. JB mener, at hvis de ikke behandlede deres jobansøgere ordentligt, ville det sprede 
et dårligt rygte og på lang sigt ville det skade JB’s image.156 Det er min opfattelse, at JB nyder godt 
af dette gode rygte, men det er ikke sikkert, at det vil blive ved med at være nok til at tiltrække og 
fastholde medarbejdere på lang sigt.  
  

Hvad har Jyske Bank iværksat af employer branding-tiltag? 
 
Som nævnt fører JB efter eget udsagn ikke en aktiv employer branding. Men nogle af de ændringer, 
som JB har lavet i løbet af den periode ”Jyske Forskelle” har løbet - det vil sige siden 1996 - er 
tiltag som kunne have været en del af en employer branding, sådan som Barrow & Mosley definerer 
det. Nemlig ved f.eks. at banken fokuserer sit image på at behandle sine kunder godt og indrette 
sine bank filialer på en kundevenlig og anderledes måde herunder også i forhold til de ansatte. JB 
har ydermere indført værdibaseret ledelse, JB ansatte har fået mere ansvar, end de ville have i en 
tilsvarende stilling i en anden bank; der er kortere beslutningsvej, fordi JB er blevet en mere flad 
organisation, osv.157 Så man kan sige, at ”Jyske Forskelle”, både i første og anden omgang, har 
været JB egen måde at indføre nogle employer branding-mæssige tiltag på. 
 
JB arbejder langsigtet med sine værdier, når de laver ændringer i banken, som da de f.eks. lavede 
”Jyske Forskelle”. Da var det vigtigt, at deres aftryk kom med og ikke blev ændret. Som Poul 
Bonde Jensen siger det:  
 

”Der kan man sige, nogen af de der grundlæggende tankegange - og værdier, kunne 
man også sige - dem har vi da hele tiden lagt vægt på, at dem får vi med, når vi laver 
sådan nogle ændringer.”158 

 
Og:  
 

”Og der går vi altså mere ind for at arbejde langsigtet med tingene…”159 
 
Her gør JB også som Barrow & Mosley mener, man bør gøre, nemlig når man ændrer noget i sin 
virksomhed, så er det vigtigt, at kunder og ansatte stadig kan genkende virksomheden. Derfor kan 
det være en idé at bruge værdier, som bunder i virksomhedens oprindelige vision.    
 
JB er også synlig dér, hvor de gerne vil tiltrække nye medarbejdere fra. Og det er hovedsageligt 
nyuddannede. Derfor gør de sig synlige ude på universiteter og handelsskoler ved at deltage i 
jobmesser. Ydermere kan de på den måde holde øje med målgruppen og se, hvordan de ændrer 
sig.160 Og det følger også employer branding-teorien om, hvordan man tiltrækker nye medarbejdere, 
nemlig ved at være dér, hvor de er, og på den måde også følge med i, hvordan de udvikler sig, da 
det er vigtigt at kende sin målgruppe.  
 

                                                 
156 Bilag 2 side 9+10 
157 Bilag 2 side 8  
158 Bilag 2 side 4 linie 27-28 
159 Bilag 2 side 4 linie 44-45 
160 Bilag 2 side 10 
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Jyske Bank og Hatch & Schultz 
 
Jeg vil nu se på, hvordan JB passer ind i Hatch & Schultz’ vision af et stærkt brand. JB vil nemlig 
gerne være en bank med et image, der stemmer overens med deres kultur og værdier, så derfor 
burde Hatch & Schultz’ teori og ”Corporate Branding Tool-Kit” stemme overens med JB’s idéer 
om en god organisation.  
 
Vision og kultur-sammenhængen i JB er, at ledelsens vision om en kundevenlig bank og bank med 
gode arbejdsforhold til de ansatte i form af værdiledelse og en flad organisation med korte 
beslutningsveje stemmer overnes med de ansattes syn på banken. Der er ikke noget, der tyder på, at 
der skulle være ubalance her i JB. Den eneste udfordring kunne være, hvis de ansatte føler sig 
overset pga. det store fokus på kunderne. Første generation af ”Jyske Forskelle” var desuden meget 
”top-down”, hvilket ikke er bedste måde at gennemføre store ændringer i en organisation. Anden 
generation var dog mere ”bottom-up”.  
 
Vision og image-sammenhængen hos JB er, at ledelsens vision: ”Gør en forskel” skal være 
attraktive og tale til den målgruppe. som de gerne vil tiltrække, nemlig hovedsageligt nyuddannede 
og de tilhører Generation Y. JB vil gerne tiltrække nyuddannede (Generation Y) og burde derfor 
gøre alt for at tiltrække dem. Men Poul Bonde Jensen siger, at hvis man kan lide dét, JB står for, så 
skal man søge job hos dem, og hvis man ikke kan lide dét, de står for, så skal man lade være med at 
søge job hos dem. Med andre ord vil Jyske Bank gerne bestræbe sig på at være dét, som i deres 
egne øjne er den bedste bank, og så må potentielle ansøgere se, om de kan lide, hvad de ser. Da 
Jyske Bank som arbejdsplads er forholdsvis tiltrækkende for Generation Y, så må de også have i 
baghovedet, hvem de gerne vil tiltrække. De ting, som Generation Y finder attraktive i JB, er 
forhold som f.eks. at det er en flad organisation med korte beslutningsprocesser og det faktum, at 
der er værdibaseret ledelse, hvilket er med til at skabe det fokus på jobbet i hverdagen, som 
Generation Y kan lide.    
 
Image og kultur-sammenhængen skal også være i balance. Det vil sige, at de ansattes og 
interessenternes opfattelse af virksomhedens image skal være ens. I modsat fald er der forvirring 
herom. Det image, som JB gerne vil have, er, at de er en kundevenlig bank og et ordentligt sted at 
arbejde med gode arbejdsforhold. Altså at de gør en forskel. Men hvad de ansatte mener om deres 
arbejdsplads og virksomhedens kultur, har det ikke været muligt at afdække. Poul Bonde Jensen 
nævnte det faktum, at de ansatte i JB i gennemsnit bliver længere, end de ansatte i DBK gør, og det 
kunne indikere, at JB er en god arbejdsplads.  
 

Jyske Bank og Barrow & Mosley 
 
Efter at have set på JB’s corporate brand vil jeg nu se på, om JB på denne baggrund nemmere vil 
kunne indføre en employer branding. Hvis man ser på employer branding ud fra Barrow & Mosleys 
syn på en god employer branding-strategi, så lever JB op til flere af kravene, selvom de ikke efter 
eget udsagn arbejder med en eksplicit employer branding. Derfor vil jeg nedenfor med 
udgangspunkt i Barrow & Mosleys ”The employer brand mix” se nærmere på, i hvor høj grad JB 
lever op til en god employer branding. Jeg vil dog alene se på de samme seks af de i alt 12 faktorer 
som ved analysen af DBK, da disse også her er mest aktuelle.  
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Hvis man starter med at se på JB’s eksterne kommunikation, så er det vigtigt for dem, at det man 
ser udefra, det er dét JB er. De vil efter eget udsagn ikke bruge en masse energi på nogle flotte, men 
utroværdige værdier, så de får et flot image, som imidlertid ikke stemmer med realiteten. Imaget 
skal stemmer overens med virkeligheden, og det, der er vigtigt i værdierne, det er den måde, de 
fortolkes på. Her har JB faktisk en employer branding-tilgang til deres image, for ifølge Barrow & 
Mosley skal en virksomheds image være realistisk og stemme overens med den interne kultur, og 
begge dele skal bygge på de samme værdier. Det, Poul Bonde Jensen i virkeligheden taler om, og 
tager afstend fra er ikke employer branding, men en dårlig employer branding, hvor man pynter på 
den realitet, man kommunikerer udadtil, og dermed indebærer, at ens image ikke stemmer overens 
med ens kultur. Det er det modsatte af en employer branding-strategi.    
Det er meget vigtigt for JB at fremstå troværdig og være kendt for det, de rent faktisk gør, nemlig at 
de er en bank og ikke andet. Det, Jyske Bank fokuserer på i sit image, er, at de ikke er som alle 
andre banker, som har flere forretningstyper, end hvad der ifølge JB er muligt at håndtere. Derfor er 
JB’s image, at de er en bank og ikke andet, og det, de gør, det er de gode til. Hvilket også er det, 
man skal gøre, hvis man vil have en god employer branding. Med andre ord at man siger, hvem 
man er, og siger, hvem man vil være. Det er også derfor, at JB ligger så meget vægt på at behandle 
sine jobansøgere godt, for de vil være kendt for at være en god bank, der behandler sine kunder og 
ansatte godt. Dette er også en bevidst strategi til at få et godt image udadtil.   
Og hele dette fokus på imaget blev jo startet af ”Jyske Forskelle” i 1996 og disse ”Jyske Forskelle” 
er jo som nævnt lidt en forklædt employer branding, men ikke desto mindre en employer branding.   
 
JB’s interne kommunikation er en del af den eksterne kommunikation, da man ifølge Barrow & 
Mosley som ansat ser mere på det, der bliver kommunikeret udadtil, end det, der bliver 
kommunikeret internt. Derfor er det også vigtigt, at det, de ansatte i JB hører om banken, stemmer 
med virkeligheden, altså det, de oplever i hverdagen.  
Som udgangspunkt er al kommunikation ifølge teorien vigtig for employer branding, så både den 
interne og eksterne kommunikation spiller tæt sammen. Ledelsen i JB stod bag ”Jyske Forskelle” og 
var med til at implementere den. Det giver et godt signal til de ansatte om ledelsens engagement. 
Ellers er den interne kommunikation i JB mere afdelings-intern i den forstand, at hver afdeling 
primært kommunikerer med sig selv. Ydermere er der nu også ”Jyske TV”, som alle i virksomheden 
kan se, og hvor alle vil få de samme informationer.  
Og som Barrow & Mosley mener, så siger ens interne kommunikation også en masse om, hvem 
man som virksomhed er. Derfor var der måske i JB mere fokus på afdelingerne før i tiden, 
hvorimod de nu med lanceringen af ”Jyske TV” bevæger sig over mod en større kongruens i 
virksomheden.  
 
Den øverste ledelse i JB stod som nævnt bag ændringerne, der kom med ”Jyske Forskelle”. Det var 
den øverste ledelse, der med fokus på kunderne og den interne struktur valgte at igangsætte en 
bølge af ændringer i JB i 1996, og da ledelsen stod bag, blev der skabt troværdighed om alle 
tiltagene og ændringerne. Den rolle, ledelsen spiller i en virksomhed, når der bliver indført en 
employer branding, er meget vigtig ifølge teorien. Det er ledelsen, der skal skabe troværdigheden 
omkring ændringerne.     
 
JB bruger ikke så meget interne målesystemer for at finde ud af, hvad de ansatte mener. De bruger 
det mere ”lokalt” i banken i den forstand, at de enkelte ledere hver især bruger det i deres 
afdelinger, så de kan se, hvordan det går, eller om der er problemer, med henblik på at løse dem 
selv. Men det er ikke noget, man gør konsekvent på tværs af JB. Så JB kan ikke lave konsekvente 
sammenligninger mellem faste målinger i banken, da disse ikke bliver lavet. Det er ifølge Barrow & 
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Mosley et problem, da det ikke vil kunne fange eventuelle problemer i opløbet eller kunne 
sammenligne de ansattes tilfredshed med andre faktorer af betydning for bankens drift, såsom 
regnskabet. 
 
Rekruttering og indslusning i jobbet er to meget vigtige punkter for JB. JB lægger stor vægt på at 
behandle sine jobansøgere godt. De skal have en god behandling og holdes informeret under hele 
processen, også selvom de ikke får jobbet. Ydermere skal alle, der får et afslag, have et personligt 
brev om, hvorfor de ikke fik jobbet. JB sender ikke nogen standardsvar ud. JB mener, at folk taler 
om den behandling, de får, når de søger jobs, og hvis den ikke er god, vil det give et dårligt image 
og ikke harmonere med en bank, der ser sig selv som meget ordentlig.  
JB’s rekrutteringspolitik passer derfor helt overens med Barrow & Mosleys teori omkring det 
ansættelsesforløb, en virksomhed bør have, hvis de vil have en god employer branding. Det 
indebærer nemlig at informere undervejs i forløbet, da det er noget ansøgere sætter pris på, ellers vil 
de som sagt ikke ansøge igen en anden gang, og de vil kunne give banken et dårligt rygte.  
 
En anden vigtig faktor ifølge Barrow & Mosley er Teamledelse, og her er JB godt med, da de har 
indført værdibaseret ledelse som et led i deres ”Jyske Forskelle”. Dette har medført en mere flad 
organisation med korte beslutningsveje, og det er noget, de ansatte sætter pris på. For så føles ens 
chefer mere tilgængelige, og afdelingen eller teamet føles mere styrket og sammenholdende.  
 

Jyske Bank og Generation Y 
 
I dette afsnit vil jeg se på, om JB’s værdier og arbejdsmetoder kan tiltrække Generation Y, som jeg 
har beskrevet i kapitel 4. JB har som nævnt ingen eksplicit employer branding, men vil bare gerne 
være kendt som en kundevenlig og troværdig bank, hvilket de har prøvet at få frem gennem 
indførelsen af deres ”Jyske Forskelle” både første og anden bølge.  
 
Igennem ”Jyske Forskelle” har JB lavet en masse interne og eksterne ændringer. Bl.a. er man gået 
over til en mere flad organisation med korte beslutningsveje og droppet den mere hierarkiske 
opbygning, som man havde før. Denne ændring er noget, Generation Y vil sætte pris på, da de ikke 
bryder sig om hierarkiske virksomheder med lange beslutningsprocessor. Ydermere har JB 
introduceret værdibaseret ledelse, som kan være med til at sætte en klar ramme op om, hvad man 
arbejder indenfor, og denne klare linie er noget, Generation Y vægter højt.  
Tilmed giver JB en god løn, om end uden bonus, da man har haft dårlige erfaringer med, at bonus 
giver stress. Dette vil Generation Y også finde tiltrækkende, da de vægter gode arbejdsopgaver 
højere end en bonus, dog skal lønnen være god, men det er den under alle omstændigheder – bonus 
eller ej. JB sætter som nævnt også en stor ære i at informere grundigt under ansættelsesforløbet, og 
også her vil Generation Y være tilfredse, da de gerne vil informeres meget og ofte, og dette også 
under et ansættelsesforløb, hvad enten de får jobbet eller ej.  
Til slut vil JB ”Jyske TV” også være tiltrækkende for Generation Y, da de godt kan lide innovative 
tiltag og information. 
 

Delkonklusion 
 
JB lader til at have et afslappet forhold til det moderigtige employer branding og fokuserer på ting i 
hverdagen, som de mener, vil gavne deres arbejdsplads (ordentlig besked under ansættelsesforløbet, 
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gode kundebetingelser,…). JB har den indstilling, at banken er som den er, og handler derefter, og 
det er så op til de ansatte eller potentielle ansatte, om de kan lide dette eller ej. Men selvom JB 
siger, at de ikke arbejder med employer branding, bruger de mange af idéerne bag employer 
branding, jf. Barrow & Mosley, nemlig gode forhold for deres kunder, lægger vægt på hele 
ansættelsesforløbet - også dem der ikke får jobbet, værdibaseret ledelse, flad organisation osv. Om 
det er bevidste tiltag rettet mod at skabe en employer branding, eller om der ”bare” er tale om nogle 
fornuftige tiltag, kan man ikke uden videre afgøre. Men JB forstår under alle omstændigheder at 
pleje deres ansatte og ikke mindst deres kunder, hvilket giver et godt image.  
JB har som nævnt også en masse værdier og arbejdsmetoder, som er attraktive for Generation Y, 
men de kunne, ligesom DBK, måske også fokusere mere specifikt på at lette balancen mellem 
familie- og arbejdslivet for deres ansatte med tiltag som børnepasning på jobbet og udvide 
hjemmearbejdsmulighederne, hvor det er muligt. Ydermere kunne man fokusere mere end man 
allerede gør med f.eks. ”Jyske Forskelle” på det faktum, at Generation Y sætter stor pris på 
teknologi i deres hverdag, og på den måde blive endnu mere attraktive.  
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Kapitel 6: Konklusion  
 
Formålet med dette speciale er at se på, i hvor høj grad DBK og JB med et stærkt employer brand er 
bedre eller dårligere stillet overfor den kommende udfordring om at tiltrække og fastholde 
Generation Y. For at besvare dette spørgsmål valgte jeg først at se nærmere på corporate branding 
da employer branding i mange tilfælde bygges oven på virksomhedens corporate brand. Begge 
former for branding bygger på virksomhedens vision og dermed værdier, men også på den interne 
kultur og det eksterne image, som alle skal være i indbyrdes balance. Herefter er jeg gået nærmere 
ind på employer branding teori. Endelig har jeg set på Generation Y, som er den nye generation på 
arbejdsmarkedet, som bankerne derfor skal kunne tiltrække og fastholde på længere sigt.   
 
Hvis man ser på, om employer branding har faktorer, der tiltrækker Generation Y, så vil man se, at 
employer branding som udgangspunkt appellerer til Generation Y. Employer branding sætter bl.a. 
medarbejderen i centrum og dennes behov såvel i virksomheden som udenfor i form af balancen 
mellem familie- og arbejdsliv, da en virksomhed med et employer brand ved, at det er vigtigt at 
dennes medarbejdere trives. Employer branding er derfor med til at skabe kongruens i 
medarbejderes hverdag, så alt kan spille sammen, såvel det private som arbejdet, og det er en af de 
ting, Generation Y lægger vægt på. Generation Y vil gerne kunne dyrke sin karriere såvel som sit 
privatliv, uden at det ene udelukker det andet. Employer branding sætter også fokus på god 
feedback på arbejdspladsen i form af hyppige medarbejderundersøgelser, som der også bliver fulgt 
op på og handlet ud fra når de er udført og analyseret. Der er også i employer branding stor fokus på 
den rolle, ledere spiller overfor deres medarbejdere, og hvordan de påvirker de ansattes hverdag, 
både negativt og positivt, så lederne må være sig deres rolle bevidst. Denne fokus på medarbejdere 
er noget, Generation Y sætter pris på, da de vægter en trivsel højt, og hvis dette ikke bliver mødt, så 
skifter de job. Generation Y er vokset op under gode forhold, og de er af den opfattelse, at de kan 
alt, hvad de gerne vil. Derfor er de meget mere tilbøjelige til at skifte job end de tidligere 
generationer, som var mere tryghedssøgende.    
  
Hvis man ser på DBK, har de længe været en økonomisk stærk bank med flere gode employer 
branding-mæssige tiltag i form af ”Danske Speciale”, ”Danske Graduate”-forløb osv. Men da DBK 
tilbage i 2003 begyndte at se nærmere på, hvad deres image egentlig var, og hvad deres ansatte 
egentlig syntes om koncernen, gik det op for dem, at der var huller i deres image og den interne 
kultur. Det satte gang i DBK’s arbejde med employer branding. Det er vigtigt for DBK at få fortalt, 
at de i dag er en international koncern med mange jobmuligheder, ikke mindst over for 
nyuddannede. DBK har bl.a. sat ind med tiltag som at sørge for, at man nemmere kan forfremmes 
uden nødvendigvis at have lang anciennitet. Udadtil er DBK’s image svækket pga. finanskrise og 
Stein Bagger-sagen, navneforvirringen omkring deres danske bank og koncernen, da de begge 
hedder det samme. Det er dog eksternt, at DBK vil lave flest tiltag, da det er vigtigt, at de får 
tiltrukket de nyuddannede i Generation Y. Men det interne skal jo helst passe med det image, der er 
blevet givet eksternt, hvis ikke de nyansatte skal blive utilfredse og i sidste ende forlade DBK igen.  
 
For så vidt angår JB påstår denne, at man ikke har nogen employer branding. Alligevel lever deres 
”Jyske Forskelle” op til, hvad man må betegne som employer branding-tiltag. Jyske Bank har 
formået at få et rigtig godt image udadtil, men JB skal arbejde på at beholde det indadtil, ellers kan 
de miste det. I forhold til Generation Y er det en udfordring, at det er kunderne, der bliver gjort mest 
for. Generation Y vil gerne selv være i centrum, vil gerne høres og have fleksible 
arbejdsmuligheder og gode muligheder for, at udvikle sig og forfremmes. JB gør også en masse for 
sine ansatte, men de skal sørge for, at fokus ikke hele tiden er på kunderne. 
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Både DBK og JB vil begge gerne hovedsageligt tiltrække de nyuddannede i Generation Y og for at 
JB og DB skal kunne tiltrække flest mulige nyansatte fra Generation Y, skal de sætte sig ind i 
Generation Y’s krav til arbejdsmarkedet som en del af deres employer branding, som samtidig skal 
tage udgangspunkt i en troværdig employer branding-strategi, som har fokus både på det interne og 
det eksterne. Nogle af de krav, som Generation Y stiller, og som bankerne skal kunne leve op til, er, 
at de skal tilbyde en fleksibel arbejdsplads, hvor de enkelte medarbejdere skal kunne kombinere 
arbejdsliv og privatliv, hvor udviklingsmulighederne internt i banken skal være gode, hvor de 
ansatte skal føle sig værdsat af deres umiddelbare chef og hvor der er mulighed for hurtig 
forfremmelse. Banken skal ydermere have nogle gode værdier, som den ansatte kan forholde sig til, 
da der er mange i Generation Y, der gerne vil føle, at der er en dybere mening med deres arbejde og 
med deres arbejdsplads. 
 
Det er helt klart min overbevisning, at employer branding er vejen frem, hvis JB og DBK vil 
tiltrække og fastholde Generation Y. DBK skal arbejde videre med deres employer branding og 
prøve at få optimeret deres image udadtil og løst deres navneforvirring mellem deres danske bank, 
Danske Bank og deres koncern, DBK. Ydermere må de ikke glemme deres nuværende ansatte. Dem 
skal de fortsat pleje, selvom de har fokus på at tiltrække nyuddannede.  
JB bør ikke være så fjendskt overfor employer branding. JB burde arbejde mere målrettet med en 
employer branding, uanset om de kalder det ”Jyske Forskelle” eller noget andet. JB eller andre 
virksomheder for den sags skyld kan ikke ignorere Generation Y og den manglende arbejdskraft, 
der formentlig vil være normen fremover. Så JB kan ikke være ligeglad med om potentielle 
medarbejdere har lyst til at søge job hos dem.  
Konkrete employer branding-tiltag, de to banker kunne lave, var pasningsmuligheder for de ansattes 
børn på arbejdspladsen, så privat- og arbejdsliv-balancen blev styrket for Generation Y. JB og DBK 
kunne vælge at uddanne alle deres chefer i coaching, så de vil kunne leve op til Generation Y’s 
krævende behov for daglig feedback og personlig udvikling. Og til sidst kunne man forestille sig, at 
en arbejdsplads der virkelig var på forkant med teknologien ville være endnu bedre til at tiltrække 
og fastholde Generation Y.   
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Bilag 1: Interview i Danske Bank-koncernen med Ole Bech-Petersen 
 
Mig: Hvad er din funktion her i Danske Bank?  
 
Ole: Jeg sidder i en større afdeling, der hedder koncern HR og kommunikation, som har eksisteret i 5 
knap et år. Da vi i koncernen etablerede en fælles HR- og kommunikationsfunktion … indtil sidste 
torsdag sad jeg i en gruppe, der hedder rekruttering og employer branding. Vi havde en 
organisatorisk ændring i torsdags, og jeg laver egentlig det samme, som jeg tidligere har lavet, men 
jeg sidder nu i en gruppe, der hedder rekruttering og succession, og det jeg sidder med er primært 
opgaver indenfor employer branding. Det er både driftsopgaver og konceptudvikling for employer 10 
branding. Jeg har siddet i koncernen i to et halvt år, og før det sad jeg som ekstern konsulent også 
indenfor employer branding … og har oprindeligt en baggrund som historiker … altså bundet ind i 
kommunikationsfaget … siden hen … 
 
Vi er en gruppe på fem personer, som har fokus på employer branding-delen, og det er en 15 
sammenblanding af nogen, der primært har en HR profil, og nogen, der i en højere grad har en 
kommunikations profil … der kommer jeg til gruppen i høj grad med min kommunikationsfaglige 
baggrund.  
 
Mig: Hvordan definerer I employer branding i Danske Bank? Hvad dækker det udtryk over for jer 20 
her i Danske Bank? 
 
Ole: Det dækker simpelthen vores… altså vores employer brand, det dækker jo vores omdømme 
som arbejdsplads. Og employer branding dækker over de dér tiltag … som vi iværksætter for at 
styre og styrke det omdømme, som vi så har. Vi arbejder her i gruppen primært på 2 fronter. For det 25 
første så arbejder vi med at udvikle og drifte aktiviteter, som er rettet mod koncern-brede 
målgrupper, dvs. målgrupper, der går på tværs af forskellige områder i koncernen … det kan være 
sådan noget som f.eks. at drifte et jobsite eller køre nogle aktiviteter målrettet overfor studerende og 
nyuddannede. Samtidig fungerer vi som konceptejere og sparringspartnere for decentrale områder i 
koncernen, der selv skal iværksætte employer branding strategier … og aktiviteter, det vil ikke 30 
mindst sige vores udenlandske banker … vi har i koncernen en vision om … der hedder, at en 
platform og exceptionelle brands, dvs. at hvert af vores brands - og vi har f.eks. banker i 9 
forskellige lande og så har vi øvrige brands indenfor beslægtede forretningsområder - vi har sådan 
en bred palette af brands og forretningsområder … hvert brand er exceptionelt og hver employer 
brand er for så vidt også som udgangspunkt exceptionelt, så man kan næsten sige, at på employer 35 
brandingen er det sådan, dér har koncernen selvfølgelig et moder-brand  ... og en bestemt position. 
Men samtidig så har vi brands både vores udenlandske, men også vores indenlandske som f.eks. 
Realkredit Danmark eller Danica Pension, de har nogle særegne problemstillinger, de har nogle 
særegne … målgrupper, de har nogle særegne … ønsker om at positionere sig på bestemte måder…  
 40 
Mig: Det tilpasser man? 
 
Ole: … det tilpasser man i høj grad. Så det man kan sige, det er, at de værktøjer - de metoder - vi 
bruger til employer branding, de er som udgangspunkt ens på tværs af koncernen … men brandet - 
det som vores målgrupper ser - ja men det er… særegent eller exceptionelt, som vi plejer at sige i 45 
vores terminologi. Og når jeg mener særegne, så mener jeg, både selvfølgelig særegent i forhold til 
øvrige employer brands i koncernen, og så mener jeg selvfølgelig særegne i forhold til de respektive 
markeder, dvs. Danica Pension i forhold til deres rekrutterings […] eller vores svenske bank i 
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forhold til andre større svenske banker … det er noget, der adskiller os fra en virksomhed som f.eks. 
Nordea, som er single-brandet … som har ét brand på alle deres markeder … der er vi multi-
brandet, og det påvirker i høj grad også vores måde at arbejde med employer branding på.  
 
Mig: Hvad var det der gjorde, at I fik et employer brand, der satte denne her proces i gang – det var 5 
vist i 2003?   
 
Ole: Det var der flere forskellige ting, der gjorde ... Men det var nok især 2 ting: Helt overordnet 
handlede det om, at på det tidspunkt så var koncernen i gang med en proces som vi også befinder os 
i i dag, i retning af at blive en … det er jo sådan en lang rejse fra at være en dansk bank … til at 10 
blive en international finansiel koncern, der driver banker i mange lande, men har beslægtede 
finansielle forretningsområder. Det kan være noget som f.eks. investment banking eller pension 
eller leasing eller hvad det nu kan være … og den rejse fra en dansk bank til en international 
koncern har ændret vores kompetencebehov … på den måde, at vi har haft over en årrække et 
stigende behov for at ansætte akademikere og ikke folk der kommer til os med en traditionel 15 
bankuddannelse - f.eks. finanselev – som for år tilbage næsten var den eneste vej ind i en bank. Så 
vi er gradvist begyndt at ansætte flere og flere akademikere og vi kunne i 2003 – det går så før min 
tid – men jeg kender historien… vi kunne så se i 2003, at det ændrede kompetencebehov ville blive 
endnu mere udpræget … i årene, der kom, og det rejste nogle klare problemstillinger. For det første 
så rejste det den problemstilling, at Danske Bank, som de fleste andre danske banker, ikke var kendt 20 
som en akademikerarbejdsplads. Folk med en akademisk baggrund - jamen de forbandt en bank 
med – nu tænker jeg ikke kun Danske Bank – de forbandt en bank med den oplevelse, de havde, 
som kunder i en filial … det var ikke noget, der emmede af dynamik … og akademisk tunge 
opgaver … så folk havde simpelthen basalt set - vurderede man - et mangelfuldt kendskab til 
Danske Bank og øvrige større danske banker som akademikerarbejdspladser. Så der var en 25 
udfordring, der handlede om kendskab, og så var der en udfordring, der handlede om holdninger til 
den finansielle sektor generelt og til Danske Bank nok især. Og det, vi kunne konstatere på det 
tidspunkt, det var at via gængse målinger som f.eks. det, der hedder universal student survey – den 
her årlige imageundersøgelse som Universal (Communication AB) kører – der lå vi og rodede rundt 
langt nede af ranglisten … på nogle pladser, der ikke var tilfredsstillende for os … så imagemæssigt 30 
så det dårligt ud … og derfor på den baggrund - og der var også nogle andre indikationer … men 
image ranken var én af de væsentligste indikationer … så på den baggrund iværksatte man så en 
klassisk employer branding-proces, hvor man nedsatte en arbejdsgruppe og en styregruppe - man 
kørte en analysefase, der i høj grad var kvalitativ, med fokusgrupper osv. internt og eksternt - man 
formulerede en employer branding strategi, og derefter gik man i eksekverings-mode … for tiden er 35 
vi så i gang med at revidere den strategi, for der er sket en del siden 2003 … Men … 
 
Mig: Hvor hurtigt fik I det op at køre? Kan man sige det? 
 
Ole: Jeg mener, det har taget omkring et års tid, fra man for alvor begyndte at se konturen af et 40 
problem … til man havde noget strategisk at arbejde med. Det er jo selvfølgelig altid en fristelse i 
sådanne forbindelser - det er sådan at gå direkte i eksekverings mode, dvs. se udfordring og kaste 
sig hovedløst ud i eksekvering af et jobsite, eller hvad det nu kan være. Der har man i Danske Bank 
fordelen af, at man er relativt analytisk funderet og har nogle meget skrappe krav til måling osv. … 
så man foretog heldigvis den handling, at man iværksatte en decideret proces - gennemførte en 45 
analyse og derpå lavede en strategi. Det er sådan noget, der er fuldstændigt gængs i dag, og de fleste 
virksomheder, som arbejder seriøst med employer branding, gør … men i 2003 var det ganske 
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usædvanligt at gribe det an på den måde, for da var den typiske reaktion at se et behov og eksekvere 
det i materialer.  
Men når nu jeg skitserer baggrunden, er det også en måde at sige, at ... at for det første, at fra starten 
har employer branding i Danske Bank-koncernen … der er jo så alle de decentrale projekter, men 
hvis vi tænker på indsatsen på koncernniveau, så har det for det første været primært eksternt rettet 5 
og knap så internt rettet. Og for det andet, så har det fra starten været sådan, at vi har haft relativt 
højt fokus på studerende og nyuddannede - og ikke mindre fokus på mere erfarne målgrupper fra 
sektoren … det handler bl.a. om at vi har vurderet, at ... nogle yngre målgrupper har været lettere at 
påvirke via nogle etablerede kanaler og nogle kanaler, der er lidt mere omkostningseffektive, end 
det f.eks. er at skulle gå ud og påvirke folk, der havde årelang erfaring fra f.eks. den finansielle 10 
sektor eller andre sektorer.  
 
Mig: Løb I ind i nogle store problemer i det her forløb? 
 
Ole: Organisatorisk eller i forhold til findings eller … ? 15 
 
Mig: Ja, nok organisatorisk… 
 
Ole: der har egentlig fra starten været et signal fra ledelsen om, at ...employer branding skulle være 
et strategisk fokusområde for HR, og man har så kørt det i tæt parløb med kommunikation, men 20 
erfaringerne har været i HR fra starten, og der har også fra starten været en indstilling om, at det var 
noget der skulle prioriteres … i analyseprocessen var der ikke sådan nogen … jeg tror langt hen ad 
vejen … det var nogle bekræftelser af nogle hypoteser, man havde på forhånd … man indledte med 
at køre nogle interne fokusgrupper … og de interne fokusgrupper - selvom der selvfølgelig også var 
kritiske røster i dem - så bekræftede de det billede, vi har fra vores medarbejderundersøgelser, som 25 
alt overvejende er, at medarbejderne er tilfredse… har spændende opgaver, hamrende dygtige 
ledere osv. osv. - og nogle meget ordnede og attraktive ansættelsesvilkår. Noget af det, der var 
læringen ved de interne fokusgrupper, man kørte, det var, at … og der samlede vi yngre 
akademikere fra forskellige steder i koncernen - det kunne være nogen kommunikationsfolk, 
kreditfolk, cand.merc.fil’er og hvad det nu ellers kan være - og noget af det, der var læren, det var, 30 
at i de her fokusgrupper – som jeg har fået dem fortalt – så sad repræsentanter fra forskellige steder, 
områder i koncernen og sagde, at i deres område, der var der i virkeligheden rigtig gode forhold, 
fagligt spændende opgaver, gode udviklings muligheder, dygtige chefer osv. Men så vidt de vidste, 
så var det slet ikke tilfældet i resten af koncernen - så dvs. også internt i koncernen der eksisterede 
der nogle fordomme omkring koncernen generelt, og derfor så tror jeg, hele den der employer 35 
branding-proces, det var sådan lidt en øjenåbner, fordi man så, at der måske egentlig var mere, der 
bandt koncernen sammen end som så. Fordi de forskellige repræsentanter fra forskellige områder 
fremhævede - som noget godt og nogen gange som noget skidt ved koncernen som arbejdsplads - 
det var langt hen ad vejen det samme, uanset om de havde en kommunikationsbaggrund eller HR 
baggrund eller en finansiel baggrund. Så jeg tror, at det var noget, der sammen med mange andre 40 
ting bidrog lidt til at skabe måske en sådan større koncernidentitet.  
Problemet var så, at da man gik ud og lavede eksterne analyser blandt de samme … jamen der blev 
også sagt mange gode ting om Danske Bank … folk forventede, at Danske Bank var et godt sted at 
starte, der var en høj grad af det, man kalder employability, dvs. det var et godt sted at starte, så 
godt ud på cv’et, der var dygtige chefer, der var en finansiel styrke ved at være markedsleder, der 45 
var nogle internationale ambitioner allerede på det tidspunkt … men der blev også løftet mange 
fordomme i den proces eller mange skeptiske holdninger. De skeptiske holdninger handlede f.eks. 
om at man ikke forbandt Danske Bank-koncernen med det at være en arbejdsplads med fagligt 
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udfordrende opgaver. Der var også en forventning om, at kulturen i Danske Bank-koncernen var 
ekstremt kompetitiv - at der var så spidse albuer, at det var svært at have et kollegialt forhold … 
selv til sine nærmeste kollegaer - så der var nogle klare barrierer. Vi erfarede også, at der ikke var 
en høj grad af prestige med at arbejde i Danske Bank og med at arbejde mere generelt i den 
finansielle sektor. Den prestigefaktor, den var lav i 2003. Den var især lav, hvis du sammenligner 5 
med sådan noget som den farmaceutiske industri og visse dele af IT og ingeniørfagene … det var 
bare mindre fedt at sidde til et middagsselskab og fortælle sin borddame/herre, at man var ansat i 
Danske Bank, end det var at fortælle, at man var i Novo Nordisk eller en mindre biotekvirksomhed. 
Det tror jeg er noget af det, der har ændret sig… siden hen… måske indtil ganske for nylig, så kan 
det måske godt være, at prestigen er lidt lavere på grund af den udvikling, der er på de finansielle 10 
markeder … men prestigefaktoren var lav i 2003. Og det vil jeg egentlig også tro, man har erfaret, 
hvis man havde kørt samme tilsvarende processer i andre finansielle virksomheder på det tidspunkt. 
Men det var nogen af de ting, man erfarede… man erfarede mange flere ting, men i bund og grund 
så konstaterede vi, at … et betydeligt gab mellem … den interne selvforståelse … som var stærk - 
og det eksterne omdømme.  15 
 
Mig: Hvad gik I ind og gjorde ved de problemer, du lige har nævnt? 
 
Ole: Visse af tingene er man gået ind og har arbejdet organisatorisk med… f.eks. var noget af det, 
der blev sagt i de interne fokusgrupper - det var, at mange yngre akademikere synes, at 20 
karriereudviklingen var træg … det gik simpelthen for langsomt at avancere … så det var en af 
baggrundene for, at man siden er begyndt at arbejde med talentudviklingsprogrammer, så man 
kunne accelerere nogle specielt dygtige personer i deres karriere. Og så er man selvfølgelig gået ind 
og har arbejdet meget med kommunikation og med hele omdømmet … for at skabe større kendskab 
- og så for at præge de her holdninger, der var til koncernen, i en anden retning. 25 
 
Mig: Som f.eks.? 
 
Ole: vi ser sådan fire primære – jeg kan lige vise dig det her [han viser mig nogle power points] – 
den der model, den viser den proces, man gennemløb i 2003. Den viser samtidig den proces, som vi 30 
så igennem de seneste to år så har bedt vores brands om at gennemløbe - for det er så igennem de to 
år, vi har bedt vores lokale brands om at gennemføre egne employer branding-processer - og det er 
egentlig lidt den samme proces, som den vi havde i koncernen anno 2003… - den kan du få med her 
[papiret] – du kan også få den der med - den viser nu, at de… at nogle af de analysekonklusioner, 
der blev draget i 2003 … vi plejer at sige, som mange andre virksomheder gør, at vi sådan 35 
analyserer på de tre niveauer - altså noget handler om at analysere blandt vores topledelse for at 
afdække, hvad er egentlig det ønskede image, hvilken profil ønsker vi i […] og selv kunne præge, 
hvem vi var, hvad ville vi så være kendt for? Så afdækker man den oplevelse, som egne 
medarbejdere har, og man afdækker den opfattelse, som eksterne interessenter har… og så ender 
man jo med at prøve at definere en Employer Value Proposition - altså det primære budskab som 40 
ligger lidt i overlaget der … For os er der tre nøglebegreber i vores platform - og de tre 
nøglebegreber er: kompetence, dynamik og størrelse. Vi går ikke ud og siger, at vi er store, 
dynamiske og kompetente, men vi går ud og spinder historier med afsæt i de tre begreber … vi 
operer så med syv såkaldte employer branding-drivere. Vi ser syv temaer eller emner eller 
fokuspunkter, som hver især påvirker vores brand som arbejdsgiver. Det er dem, du ser her… og vi 45 
lægger jo vores fokus på tre af de drivere - dvs. jobindhold, karrieremuligheder og vores 
markedsposition. Det er klart, hvis man f.eks. går ind på vores jobsite, så vil du også læse om alt det 
andet. Du kan læse om vores kultur, du kan læse om vore ansættelsesvilkår, du kan læse om vores 
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ledelsesfilosofi osv. Men det er ikke toppen af isbjerget – toppen af isbjerget handler om … at 
fortælle om nogle spændende arbejdsopgaver, nogle gode karrieremuligheder … og så handler det 
om at fortælle om bredden i de muligheder, der ligger i at være i en markedsleder, der er … der i 
hvert fald indtil for ganske nylig - havde nogle klare internationale vækstambitioner. Så det er sådan 
på budskabsniveau. Når vi så … og det gjorde vi så fra ca. 2004 og frem… og da vi så gik i gang 5 
med at eksekvere, så har vi opereret med fire overordnede kanaler. Så vi ser fire kilder til at påvirke 
vores omdømme – de fire kilder er: massekommunikation, det er at bruge egne medarbejdere som 
ambassadører, det er presse og det er events. Massekommunikation er ikke noget, vi har arbejdet … 
hvis jeg skal være helt ærlig - så er det ikke noget, vi har arbejdet professionelt med … de første år 
af denne her proces … det er noget, vi har mere fokus på senere - men det er egentlig først igennem 10 
de senere to år, at vi f.eks. har fået etableret et rigtig godt jobsite og … kører med units-
annonceringer … vi har fra starten været rigtig gode til at involvere vores egne medarbejdere. Vi er 
stadig ikke helt lige så gode, som vi burde være, til at arbejde med presse, og vi har fra starten haft 
meget fokus på at påvirke vores målgrupper, ikke mindst studerende og nyuddannede via events, 
aktiviteter og programmer, og der har vi haft sådan en luksus, at vi har identificeret nogle primære 15 
målgrupper, som har været studerende på finansielle og økonomiske studieretninger i Danmark - så 
vi har kunnet definere vores målgruppe relativt præcist - og fordi vi har kunnet gøre det … så har vi 
skabt mulighed for at ramme dem direkte via nogle events og ikke skullet ramme dem via f.eks. 
massekommunikation, annonceringer og jobsites osv. Så vi har i det hele taget haft meget fokus på 
events - også fordi vi har vurderet, at via dét at køre programmer, aktiviteter og events, der har vi 20 
nemmere kunnet bringe vores position i spil - altså i stedet for at fortælle folk, at vi er kompetente 
så har vi … i hvert fald ønsket, via nogle events, i stedet for kunne demonstrere … så det har sådan 
været rationalet bag de her kanalvalg, kan man sige. Vi har haft sådan en multikanalvalg-tilgang … 
med fokus på fire overordnet kilder hvoraf … i hvert fald i starten - der har vi været … der har vi 
lagt meget prioritet i hele eventdelen. 25 
 
Mig: Hvordan har I påvirket de fastansatte så? 
 
Ole: der ligger egentlig to ting i det. For det første ligger der selvfølgelig muligheden i at 
kommunikere bredt til hele organisationen, og det gør vi faktisk ikke særlig meget - det er muligvis 30 
noget vi kommer til, at gøre mere fremover … men, men … fra starten i 2003 var vores udfordring - 
employer branding-mæssigt - den var ekstern, den var ikke intern. Vi var gode til at fastholde vores 
medarbejdere - vores medarbejdere var meget tilfredse - men udfordringerne var eksterne … det vil 
så vise sig i de kommende år, om det stadig er tilfældet, eller om det måske i højere grad viser sig 
nogle interne udfordringer - men hidtil har det i hvert fald været eksternt. Derfor har vi så ikke gjort 35 
så meget for at kommunikere bredt på tværs af organisationen. Til gengæld så har vi gjort meget for 
at involvere bestemte personer … udpege ambassadører og involvere dem i vores aktiviteter, som vi 
så kører i programmer ude på skolerne som f.eks. … ja men så er det ikke HR konsulent efter HR 
konsulent, der dukker op, men frontlinien - det vil sige dem, de studerende typisk møder, det er 
fagpersoner … fra nogle relevante områder med en bestemt uddannelsesmæssig baggrund … 40 
 
Mig: Nogen der f.eks. har læst på den uddannelsesinstitution, man er ude på? 
 
Ole: Det kunne det være, men ikke nødvendigvis, men i hvert fald nogen, der fagligt matcher… 
altså som har en ekspertise indenfor de fagområder, som de studerende interesserer sig for. Det er 45 
det, du skal lægge i den del dér.  
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Mig: Hvor hentede I jeres inspiration, eller brugte I andre virksomheders erfaringer til jeres proces 
med at indføre employer branding? 
 
Ole: Der var ikke rigtig nogen … danske virksomheder, som havde gjort noget … på det tidspunkt 
… jeg tror, det der blev gjort, det blev selvfølgelig læst lidt af den meget beskedne litteratur, der var 5 
… der blev ikke rigtigt brugt eksterne konsulenter – vi bruger eksterne konsulenter f. eks. til at køre 
fokusgrupper osv. … men det var ikke eksterne konsulenter, som i hvert fald på det tidspunkt havde 
employer branding-erfaring … de var dygtige, men det var ikke sådan employer branding-
specialister. Ellers tror jeg i virkeligheden, at … meget af det, man støttede sig op af, det var den 
gængse branding-teori, som man så overførte til en anden sammenhæng … jeg ved også, man 10 
afdækkede muligheden for at kunne samarbejde med nogle konsulenter osv. Jeg tror ikke rigtig, at 
man fandt nogen, så det er interne ressourcer, der ligesom har drevet den proces. 
 
Mig: I forhold til før employer branding, ændrede I så meget på jeres procedurer?   
 15 
Ole: Vi gik ind og startede mange aktiviteter … og det, som mange virksomheder gør, når de kører 
en employer branding-proces i gang, så … de bruger employer branding … som en samlet 
betegnelse for noget, man allerede gør. 
 
Mig: … de kører så videre med den type personer, de gerne vil rekruttere? 20 
 
Ole: Eller også har de allerede nogle aktiviteter, men ejerskabet for aktiviteterne ligger mange 
forskellige steder i deres virksomhed osv. … det var et lidt andet udgangspunkt i Danske Bank … 
altså der var det sådan lidt fra scratch i virkeligheden …  
 25 
Mig: Der var ikke noget, I kunne trække på, på den måde I gjorde det på før employer branding? 
 
Ole: Nej, altså det eneste var, at man havde da et Graduate forløb osv., men man havde ikke sådan 
decideret nogen programmer … det var meget lidt, man sådan efterfølgende kunne gå ind og 
redefinere som værende EB … var det det, du mente? 30 
 
Mig: Ja. 
 
Ole: Man havde allerede et eksisterende Graduate forløb, og det var selvfølgelig væsentligt, når 
fokus skulle ligge i så høj grad på studerende - nyuddannede kan man sige … vi har altid troet 35 
meget på … både for at have noget effekt udadtil, men også for at synliggøre employer branding 
indadtil … altså involvere folk. Så har vi altid troet meget på at lave nogle fyrtårnsarrangementer, 
som vi kalder det … det kan være vores Graduate forløb, vores speciale samarbejde osv. Det er 
nogen af vores fyrtårnsarrangementer, det er sådan nogle forløb, som de fleste og alle relevante i 
vores koncern kender som minimum af navn … der er også nogle aktiviteter, som også internt har et 40 
brand efterhånden … i vores organisation. Så derfor, når vi skal henvende os til interessenter og 
involvere dem, så er det meget nemmere. Men i 2003, der lå jo et kæmpe benarbejde … og det 
benarbejd,e det handlede jo om at involvere folk på en helt anden måde end tidligere havde været 
tilfældet. For det handlede jo også om at bevæge sig fra noget, der sådan var ad hoc-rekruttering, til 
et decideret omdømmearbejde, og det tror jeg også er noget af det, der kendetegner … fordi der er 45 
stor forskel på, om det er en stor virksomhed … mange skelner mellem det her med: er employer 
branding primært internt eller eksternt rettet? Jeg tror også, der ligger en vigtig skelnen mellem hvor 
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employer branding så er primært eksternt rettet - det har det været i vores tilfælde - er det så 
primært fokuseret på tiltrækning - altså rekruttering - eller har det samtidigt fokus på omdømme … 
 
Mig: … som måske mere er corporate brand?  
 5 
Ole: Ja … men det er jo employer branding … der er nogle af vore employer branding aktiviteter… 
de skal selvfølgelig skabe noget rekrutteringseffekt, men vi kører også en del aktiviteter, hvor 
rekruttering er sekundært. Hvor det handler om at skabe en relation eller styrke omdømmet … og 
det har været det, der er svært i mange virksomheder, fordi … især mange mindre virksomheder, 
hvis de vil employer brande - jamen så eksisterer der en forventning om, at de skal have - også på 10 
den korte bane - en effekt, et afkast rekrutteringsmæssigt. Og hele det pres er vi ikke under på 
samme måde, kan man sige … det er måske også den fordel at være en stor virksomhed …  
 
Mig: Så problemet lå mest eksternt på brandet, altså på Danske Banks image? 
 15 
Ole: Det eksterne brand, det var problematisk, ikke mindst for dem, vi havde fokus på - det var 
yngre akademikere … så lå der også en hel banal udfordring … den er tilsyneladende banal, men 
den handler om, at det, der er specielt ved os, det er, at … Danske Bank-koncernen hedder det 
samme som vores største brand, og vores største brand, det er vores danske bankaktiviteter, som 
hedder Danske Bank … vi beder vores målgrupper om at være opmærksomme på, at vi ikke kun er 20 
en dansk bank, men vi er en international koncern … men det er jo at bede om ganske meget, når 
vores koncern og brand så hedder det samme, hvis du kan følge mig? 
 
Mig: Ja. 
 25 
Ole: Det er jo klart, at når vores koncern hedder Danske Bank som vores danske banker så i øvrigt 
også hedder … jamen så er det måske meget at forlange, at de skal tænke på os som en 
arbejdsplads, som tilbyder mere end bankjob. Så det dér navnesammenfald var et kæmpe problem, 
og det er det egentlig stadig.  
 30 
Mig: Hvad med jeres mission og vision - at DB og DB-koncernen har en fælles mission, men ikke 
en fælles vision?  
 
Ole: Der er jo en koncern-vision og vores brands har så … vi har de samme kerneværdier, men 
vores brands kan selvstændigt arbejde med at fortolke værdierne.  35 
 
Mig: Jeg viser et udprint fra Danske Banks hjemmeside.  
 
Ole: Det er et meget godt eksemplet på den forvirring, der opstår på markedet, for dét der er ikke fra 
vores hjemmeside – det er fra Danske Bank. Det vi har gjort simpelthen, det er så … vi har ikke på 40 
danskebank.dk, som er brandets hjemmeside, der har vi ikke længere et jobsite. Altså det eksisterer 
inde på danskebank.com…  
 
Mig: Så dem har man delt ud på de forskellige hjemmesider? 
 45 
Ole: Så jeg tror, vi har en 12-13 forskellige jobsites, f.eks. altså et for hvert af vores brands. Dog 
ikke for Danske Bank brandet, som så deler jobsite med koncernen, men hele … altså hele 
navnesammenfaldet, det er en udfordring af de større.  
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Mig: Hvordan arbejder I med employer branding i hverdagen? 
 
Ole: … altså sådan driftsopgaver og løbende at vedligeholde et jobsite … der ligger også noget 
vedligeholdelsesopgaver med de programmer, vi har … jeg bruger også en del tid på sådan noget … 5 
e-møder og telefonsnak osv. med de personer, der er ude i vores brands, og som sidder og arbejder 
med employer branding. Og så sidder jeg og samarbejder meget med vores bank i Sverige og deres 
lokale aktiviteter … vi har ejerskabet, men de kan så bruge os som sparringspartnere, så der har vi 
… så der er nogen aktiviteter, vi har decideret ejerskab for, og som vi også drifter … og så er der 
andre aktiviteter, hvor vores gruppe i højere grad fungerer som en slags intern konsulentfunktion. 10 
 
Mig: Hvilken effekt har den nuværende finanskrise haft på jeres employer branding?  
 
Ole: Den mest direkte effekt er, at vi pt. har dét, vi nogen gange kalder blødt og andre gange kalder 
intelligent ansættelsesstop. Dvs., at vi … vi ansætter. Men som udgangspunkt … hvis vi f.eks. har 15 
en opsigelse … så overvejer vi nøje, om den stilling skal genopslås … vi prøver tit at finde en intern 
kandidat … hvis den har en væsentlig forretningsmæssig betydning, så kan vi finde på at slå den op 
eksternt. Vi har dog langt færre ledige stillinger, end vi havde for et år siden … så det vi egentlig 
kalder et intelligent ansættelsesstop, det er en af konsekvenserne. En anden konsekvens er 
selvfølgelig, at vi har måttet afskedige 350 medarbejdere. En konsekvens er, at vores corporate 20 
brand er under pres … vi mangler stadig at se de konkrete konsekvenser af finanskrisen … vi ser 
f.eks. ikke særlig mange kunder, der forlader banken … har stadig set ganske få imagemålinger, 
hvor vi er påvirket markant. Der er ingen tvivl om, at vi sidder lidt afventende overfor de 
imagemålinger, der kommer i løbet af 2009. Ikke kun at se hvad de betyder for os, men også i 
forhold til at se, hvordan den finansielle sektor generelt bliver opfattet. Fordi vi er jo ganske 25 
konjunkturfølsomme i den forbindelse … så hjælper det heller ikke Danske Bank, at det har været 
en række enkeltsager som f.eks. Stein Bagger … hvor der er blevet sået tvivl om nogle af de ting, vi 
egentlig allerhelst vil forbindes med - f.eks. kompetence … og det kan selvfølgelig også påvirke 
vores brand. Noget af det, der har stået centralt i vores brand - det vil sige internationale 
vækstambitioner - det er sat lidt på vågeblus, og vi går ind i en periode, hvor det mere handler om 30 
konsolidering. Så jeg vil sige, at det har betydet meget for vore overordnede brand … i forhold til 
employer branding … altså vi fortsætter de fleste af vores aktiviteter, men eksponeringen i den 
brede offentlighed - den har vi skruet lidt ned på. Og ellers er vi sådan lidt afventende og ser tiden 
an … 
 35 
Mig: Hvordan ser fremtidens arbejdsplads så ud? 
 
Ole: Vi har ikke så mange målinger på det endnu, men det er jo klart, at jobmarkedet har jo ændret 
sig meget. Så det positive for os er jo selvfølgelig, at når vi har stillinger - vi fortsætter … kører 
stadig Graduate forløb osv. - altså vi forventer nok klart, at vi får flere ansøgninger, så det er sådan 40 
lidt en paradoksal situation, for vi vurderer nok, at vore brand er under pres, men vores 
tiltrækningsevne vil være højere, end den har været tidligere, simpelthen fordi konkurrencen er 
lavere.  
 
Mig: Ser I så en masse uopfordrede ansøgninger? 45 
 
Ole: Det ser vi ikke sådan for alvor endnu, men er selvfølgelig spændt … lad os sige overfor 
studerende, det er sådan lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske i løbet af foråret, fordi de 
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studerende har ikke … de vælter sig jo ikke i jobmuligheder på et tidspunkt … eller på samme 
måde, som man kunne gøre for et års tid siden. Så det er jo også en ny situation for vores 
målgrupper… jeg vil generelt tro, at sådan noget som jobsikkerhed osv. vil komme til at betyde 
meget mere, end det har gjort tidligere … det kan vi jo selvfølgelig bruge til en fordel, fordi hvis 
man har et tryghedsbehov, jamen så er det argument for at søge store virksomheder … og måske 5 
ikke i så høj grad søge til mindre, udfordrende virksomheder … men noget af det … jeg vil sige, at 
vi er lidt afventende, og vi sidder nok med en fornemmelse af, at den igangværende krise kan have 
konsekvenser, som vi ikke har set endnu. Det er jo så også fordi, der er ingen, der ved helt nøjagtigt, 
hvad krisen udvikler sig til. Den forsvinder ikke i morgen, men … der er jo enighed om, at den er 
dyb, men hvor langvarig den så bliver … vi håber jo selvfølgelig meget, at vi ikke skal fortsætte 10 
med at afskedige. 350 afskedigelser - det er ganske meget … men det, man selvfølgelig også skal 
huske på … Danske Bank - det er en stor virksomhed, så det er under 2 % af vores medarbejdere, 
der er blevet afskediget … og det er jo en meget lavere andel, end det er i mange af de andre 
virksomheder, som har afskediget i 2009. SAS… som det mest slående eksempel. Men det er en 
brydningstid, og det skaber en usikkerhed, men det er selvfølgelig også spændende. 15 
 
Mig: Måler I på jeres employer branding (går det godt? Mange ansøgere?)? Har I nogen 
succeskriterier for jeres employer branding? 
 
Ole: Der er masser af måder at se det på. Vi har selvfølgelig nogen målsætninger både nogle 20 
kortsigtede og nogle langsigtede … det er bl.a. nogle målsætninger, der handler om … baseret på 
imagemålinger at … være mere attraktive, end vi er pt. Altså pt. målt på f.eks. Universum 
(Communication AB)-målinger, er vi blandt erfarne og studerende - i begge segmenter er vi den 11. 
mest attraktive arbejdsgiver, og vi har en klar målsætning om - at blandt studerende indenfor 
business - at være i top 5 … indenfor de næste år.  25 
I forhold til måling, der måler vi også meget på vores konkrete aktiviteter … og som udgangspunkt 
så måler vi på alle aktiviteter på tre niveauer. Vi måler aktiviteterne i forhold til … den effekt, der 
er i forhold til adfærd … i forhold til holdning og i forhold til opmærksomhed. Opmærksomhed, 
jamen det kan være sådan noget, som lad os sige trafiktal på et jobsite, antal tilmeldinger til et 
event, eller hvad det nu kunne være. Holdning - det kan både være imagemålinger, og så kan det 30 
være evalueringer. Altså når vi kører events, så evaluerer vi ret kraftigt på dem … og så er der hele 
den del, der handler om adfærd … og det bedste udtryk for adfærd, det er jo selvfølgelig, om folk 
søger et job eller ej … men der kan også være nogle andre måder at måle adfærd på, men som 
udgangspunkt så prøver vi så at måle på de tre niveauer, uanset hvilken aktivitet vi kører, for det er 
noget af det, der er vanskeligt at måle, det er at have sådan et fælles målesystem, så du kan 35 
sammenligne de forskellige aktiviteter, uanset om det er et specialeforløb, eller om det er et jobsite 
… det er i virkeligheden det, der er udfordringen. Det er ikke så svært at måle, men det er mere det 
med at lave et intelligent målesystem, der skaber sammenlignelighed … i virkeligheden. Og så i 
øvrigt et udtryk for måling er … det er ikke bare at effektmåle - det er også at fastsætte de mål, 
inden man går ind i projekterne. Men det fornemmer jeg ... det mærker jeg nogle gange, at … at der 40 
også kan være virksomheder, der måler på deres aktiviteter, men har glemt at fastsætte mål, så der 
er nogle uklare succeskriterier, og det er uklart, hvornår projektet er vellykket eller ej, og det tror 
jeg i virkeligheden … det er et af de områder, hvor employer branding er sådan lidt jomfrueligt … 
der er masser af virksomheder, der laver rigtig gode aktiviteter, men målingen - det er nok i mange 
tilfælde … noget man begynder at fokusere på, efter man har opnået en vis erfaring i nogle af de 45 
andre ting.  
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Mig: Hvordan er jeres rekrutteringsforløb? Hvor lang tid bruger I, fra I ved, at I skal bruge en ny 
medarbejder, til I ansætter ham/hende? 
 
 
Ole: Syv uger fra annonceringen til kontrakten er underskrevet. Og det er ambitionen …syv uger … 5 
det opfylder vi stort set.  
 
Mig: Får I altid fat i den rigtige medarbejder? 
 
Ole: Det er jo meget, meget forskelligt, afhængigt af hvilket område, det er … nu har jobmarkedet 10 
ændret sig en del, men som udgangspunkt besætter vi de fleste stillinger … det er da klart, at der er 
nogle områder som … altså, hvor udbuddet har været meget begrænset … det kan f.eks. være sådan 
noget som IT. Indenfor den finansielle områder kan det være sådan noget som kredit. I vores banker 
… er der også nogle steder klare flaskehalse - det har i en periode været ganske svært at tiltrække 
dygtige rådgivere i København, Storkøbenhavn … problemet har ikke været helt lige så stort 15 
udenfor København, men både sådan til filialerne og i nogle finansielle funktioner, IT osv. Der er 
flere forskellige steder, det har gjort lidt ondt … det er måske også én af ændringerne - for det 
startede i 2003 … men da var der … der var jo nogle udfordringer i nogle ret klare segmenter … 
sidste år - i hvert fald før krisen - der var der flaskehalse mange steder på jobmarkedet … altså i 
kredit, IT og filialer osv. Så det var lige pludselig en kamp på lidt flere fronter … hvilket også var 20 
en af årsagerne til at vi begyndte at lave meget mere massekommunikation, end vi har lavet 
tidligere. 
 
Mig: Hvem er det som segment, I prøver at tiltrække? De unge nyuddannede? 
 25 
Ole: Ja, der er masser af vore områder, som også har meget fokus på erfarne. Det er typisk, hvis de 
så kører nogle af deres egne aktiviteter. Men sådan i employer branding-arbejdet har vi mest fokus 
på yngre … rekrutteringsmæssigt er det selvfølgelig også mange erfarne specialister …  
 
Mig: Det kommer an på jobbet? 30 
 
Ole: Ja, det gør det.       
 
Mig: Hvad med medarbejdertilfredshed? Det er vel noget, I måler løbende på? 
 35 
Ole: Ja, der har vi sådan en årlig måling hvert efterår … hvor vi så også kan benchmarke mod resten 
af den finansielle sektor.  
 
Mig: Har man kunnet se en ændring på de ansattes syn på Danske Bank-koncernen fra 2003 og 
frem til nu? 40 
 
Ole: Tilfredsheden har jo fra starten været relativ høj hos medarbejderen … så der er selvfølgelig 
nogle nuanceforskelle osv. Vi har selvfølgelig også nogle målgrupper, nogle medarbejdergrupper i 
dag som stiller … det er jo ikke alle sammen, der stiller de samme krav … så nogle af de 
akademikermålgrupper, vi har herinde … har flere af i dag - de er måske mere fordringsfulde i 45 
forhold til information, involvering og indflydelse osv. jeg tror meget, at de ændringer, der er sket i 
vores tilfredshedsmåling, er i lige så høj grad udtryk for at sammensætningen af vores medarbejdere 
er anderledes. 
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Bilag 2: Interview i Jyske Bank med Poul Bonde Jensen  
 
 
Mig: Hvad er din funktion i Jyske Bank? 
 5 
Poul: Jeg er ansvarlig for HR strategi og tværgående indsatser. Og vores HR område består af ca. 60 
medarbejdere organiseret i seks forskellige afdelinger. Og dels tre afdelinger der vender ud imod … 
kunderne, kan man sige … altså ud mod medarbejderne … sådan, så de her afdelinger har ansvaret 
for, at de her […] ikke?! Og så er der tre andre afdelinger, der er dels … tja … 
ledelsesudviklingsafdelingen, som tager sig af initiativ og uddannelse osv. i forhold til ledere. Der 10 
er en kompetenceudviklingsafdeling, som altså er en uddannelsesafdeling, kan man sige … for 
medarbejderne i bredeste forstand. Hvor det handler om at tilvejebringe de udviklingsmuligheder, 
der er behov for … uddannelsesmuligheder osv. … indslusning, når folk er ansat i banken, kan man 
sige, og så er der så en medarbejderafdeling, som er det der i gamle dage hed en personaleafdeling 
… som varetager det personaleadministrative … løn, ansættelsesbreve, bekræftelser af forskellig art 15 
… alt omkring administration af skat, administration af lønpakke … alle sådan nogle ting ikke?! 
Det, der så er min funktion, det er at … prøve at få lidt rød tråd i aktiviteterne, vi har i de her 
forskellige afdelinger. Jeg refererer direkte til vores HR direktør og … ja, du kunne også opfatte 
mig som en slags direktionsassistent i forhold til ham … og udover ligesom at prøve proaktivt at 
skabe noget rød tråd i de ting, vi laver, så når der falder noget ned imellem de her seks stole, så er 20 
det som udgangspunkt også mig, der skal samle det op.  
 
Mig: Nu siger du, at I ikke arbejder som sådan med termen employer branding [det sagde han på vej 
op til mødelokalet], men vil du kunne definere, hvad den betyder for jer? 
 25 
Poul: Jo, altså vi forstår den jo godt … vi ved godt, hvad folk mener, når de siger det, men vi synes 
ikke, det er særlig værdifuldt at tænke … i de baner med afsæt i, at hvordan skaber vi nu et bestemt 
employer brand. Altså … vi mener, at det er nogle andre ting, det handler om … og vi vil helst være 
kendt for det vi gør og ikke for et eller andet make believe, som vi kunne sætte op. Og der mener 
jeg så i øvrigt også, at der er belæg for … vi havde besøg af en konsulent fra Universum her for et 30 
par måneder siden, som fortalte lidt om vores employer brand ifølge de her undersøgelser, som de 
løbende laver … og en af de konklusioner, han havde med, det var - ja men altså, at et employer 
brand, det kan også blive for stærkt, ikke, og det synes vi - det er lige præcist det, der har været 
vores pointe hele tiden, at vi vil ikke være kendt for et eller andet, der ikke er belæg for … og vi har 
- i hvert fald ikke de senere år … haft problemer med at stå tilstrækkeligt … klart i potentielle 35 
jobansøgeres bevidsthed.  
 
Mig: Det, I så fokuserer på, det er, hvad I leverer? 
 
Poul: Ja, det kan man sige … altså hvad er en rimelig medarbejderpolitik? Hvad er nogen fornuftige 40 
ledelsesprincipper … og hvad er en god måde at organisere sig på? Hvad … er nogen dynamiske 
forretningskoncepter? Osv. Altså, det er sådan nogle ting, vi er meget optaget af, ikke?! Og … 
hvilket employer brand, der så kommer ud af det i sidste ende, det må tiden vise.  
 
Mig: Hvad var det, der satte hele denne her lange fase af ændringer i gang i Jyske Bank? Den 45 
startede vist 1996?  
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Poul: Ja, men det var … et lille projekt, vi havde i gang med en hollandsk internationalt arbejdende 
bankkonsulent … som er rimelig bredt funderet i forhold til bankdrift … som lavede lidt … 
undersøgelser og udviklingsarbejde for os … han hæftede sig ved, at vi havde sagt, at vi var meget 
kundevenlige … vi var sådan meget optaget af … hvad kunderne fik af oplevelser i banken. Så 
kunne han ikke forstå, at når han gik ind og kiggede på vores bankafdelinger, så lignede de jo alle 5 
andre bankafdelinger … medmindre der var nogen enkelte sådan meget gammeldags imellem, der 
lignede sådan østeuropæiske postkontorer fra 1950’erne, ikke?! Og … det karakteristiske … 
element i det var, at hvis det var vigtigt for os med kunder, hvorfor har kunderne så, så lidt plads? 
Og så dårlig adgang? Mens medarbejderne … har masser af plads og fri adgang over alt, ikke?! Og 
det tænkte vi sådan lidt over … sammen med ham tegnede vi så nogle ideer til, hvordan kunne man 10 
gøre det i stedet for. Altså sådan så der var fri adgang for kunderne og større … større areal til 
kunderne også, ikke?! Og det er i sig selv selvfølgelig en længere historie … og der blev tænkt 
mange tanker ind i det. I forhold til medarbejdersiden kan man sige, jamen … vi gjorde også det at 
vi afskaffede individuelle skriveborde og … så lavede de her runde borde i stedet for, hvor man … 
hvor 3 til 5 personer, som deler … et ansvar og som deler bord kan man sige også, ikke?! … og 15 
hvor det da i første omgang var … noget af en overvindelse for mange medarbejdere at skulle sige 
farvel til det private skrivebord og så …  
 
Mig: Og sige farvel til enmandskontorerne? 
 20 
Poul: Det var der vist ikke så mange af. Det er afdelingsledere, der typisk har haft det, ikke også?! 
Altså, der har vi jo fra gammel tid haft sådan lidt mere … noget kontorlandskab i vores indretning. 
… men altså … efter … ja, det tog nu nok nogle år … 4-5 år eller et eller andet … da har det da 
stabiliseret sig … jeg har indtrykket af, […] vi er ret sikre på, vil jeg sige, at … at medarbejderne er 
godt tilfredse med den indretning. Altså den første bølge af indretningsmæssige ændringer … som 25 
gik i gang der i 1996, der kom det sådan successivt igennem hele banken, ikke?! Anden bølge, som 
vi lavede i 2006 - september 2006 blev den præsenteret for kunderne … det var sådan over night 
ikke?! Men der kan man sige - den del af det…   
 
Mig: I havde haft nogen prøver…?  30 
 
Poul: Egentlig ikke. Ikke for den anden del. I hvert fald ikke noget … der er værd at snakke om. … 
der vil jeg sige - det rent indretningsmæssige for medarbejderne var nok mindre omfattende i anden 
omgang, end det havde været i første omgang. Og der har heller ikke været nogen væsentlige 
problemer … der kan man sige i forhold til medarbejderne i anden omgang, der var det mere et 35 
spørgsmål om at tænke og agere lidt anderledes, end man havde gjort tidligere … 
 
Mig: Hvordan har I så fået medarbejderne med ind i denne her proces? Fokusgrupper, …? 
 
Poul: Ja, altså … der var et meget omfattende udviklingsarbejde forud … for den anden bølge. Den 40 
første bølge, den var sådan lidt mere impulsiv … ”vi tror på det her” …”det gør vi” … ikke også?! 
… anden bølge, jo, der var der medarbejdere med i … altså menige medarbejdere, hvis du forstår, 
hvad jeg mener, ikke?!, … i udviklingsarbejdet … og der var HR folk, der var salgs folk, der var IT 
og bygnings, og jeg ved ikke hvad, ikke?! Så den var sådan set tænkt rimeligt igennem på alle 
mulige leder og kanter, ikke?! Men altså sådan … vi har jo ikke lavet … systematiske rundspørger 45 
om, hvad de ville synes om, hvis nu osv., ikke?!  
 
Mig: Nej, nej. I har plukket nogen ud, som så har kunnet … 
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Poul: Ja. Så resten det … forlader man sig altså på … at […] det er nok, ikke?!  
 
Mig: Er det noget, I følger op på løbende og laver medarbejdertilfredshedsundersøgelser?  
 
Poul: Altså medarbejdertilfredshedsundersøgelser, det er klart, det er også noget, man kunne betjene 5 
sig meget med i forhold til … at skabe eller vedligeholde et bestemt … employer brand. Vi er 
generelt forholdsvis skeptiske overfor målinger … jeg synes også, nu nævnte jeg denne her 
Universum tidligere, og jeg synes det er påfaldende, så store skift, der kan ske, fra det ene år til det 
andet, ikke?! Det ku’ for mig at se godt være et tegn på, at der er betydelige usikkerheder i de 
målinger, man nu laver … og vi laver ikke nogen målinger af medarbejdernes tilfredshed med 10 
henblik på at dokumentere, at vi har så og så høj medarbejdertilfredshed, eller nu er den lavere end 
sidste år, eller hvad det nu kunne være sket … vi har brugt det og bruger det til dels stadigvæk, men 
mere som et procesværktøj for den enkelte afdeling, altså hvor man siger, hvordan ser vores 
medarbejdertilfredshed ud, er der nogen ting, vi kunne tænke os skulle være anderledes, og hvad er 
så mulighederne for at opnå det, ikke os?! 15 
 
Mig: Så det er mere de forskellige ledere, som bruger det? 
 
Poul: Ja! Altså, der er alle mulige problemer i de målinger, ikke - altså … har folk de samme 
målestokke i baghovedet, hvis du spørger i Thisted og … i Hellerup, ikke? Det har de formentlig 20 
ikke … da er forskellige mentaliteter rundt omkring i landet, som gør, at det bliver alligevel pærer 
og bananer, når man ligger det sammen i sidste ende, ikke?! Så det tror vi ikke på.  
 
Mig: Var det ledelsen, der startede hele denne her proces med ændringer/?  
 25 
Poul: Ja. Ja, det var jo sådan lidt en vurdering af, at nu havde det gamle koncept altså 10 år på 
bagen, så en eller anden form for fornyelse var der nok ved at være behov for.  
 
Mig: Og så fik I ham hollænderen ind? 
 30 
Poul: Nej, nej. Det var noget vi selv lavede. Det var i 1996, vi samarbejde med Sminkes dér.  
 
Mig: Løb I ind i problemer i løbet af denne her proces? Både i 1. og 2. omgang? Både ting, I havde 
regnet med, eller ikke havde regnet med.  
 35 
Poul: Altså de to forløb har været meget forskellige i form af, at det første var sådan en meget 
langstrakt udviklingsproces ikke?! Hvor de erfaringer, man fik fra de første ombygninger også 
ligesom blev nyttiggjort ved de senere, ikke også?! … hvorimod anden omgang, der var det hele i 
princippet planlagt fra start, ikke, og så laver vi et kortere, og så den 21. september, så kører vi efter 
det nye, ikke?! Alle sammen, på en gang, ikke?! Og … altså … i forhold til det, du spørger om, der 40 
kan man sige … det første forløb blev langt mere interessant og noget af det, der kom på undervejs, 
det var så … hvad skal vi sige - en bearbejdelse eller en forberedelse på nogen af de 
medarbejderudfordringer, man kan sige, der var, når nu man skal opgive sit private skrivebord og 
skulle til at sidde ved et rundt bord. Når nu man skulle lidt væk fra den lidt traditionelle hierarkiske 
organisering og over til noget lidt mere teambaseret ikke?! Hvor du skulle kigge mere på dine 45 
sideordnede og mindre på dine overordnede, ikke også?! … der kan man sige … der kom så nogen 
teambuilding-øvelser osv. ind i de forberedelser, der blev gjort i hver enkel afdeling op til en … 
indretning efter det nye koncept. Og hvis man sådan lige skal snakke employer branding i forhold 
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til det … ja, men … så er det da vores vurdering et langt stykke af vejen - også vores erfaring - at … 
at Jyske Forskelle, som vi kalder konceptet, har bidraget til at … hvad skal man sige … 
differentiere os, ikke bare … altså, det har det selvfølgelig gjort i forhold til kunderne, og det var 
det, der var meningen med det, men også i forhold til … til vores konkurrenter på arbejdsmarkedet 
… altså, der har det også gjort, at vi måske står med en lidt klarere profil end mange af de andre 5 
fordi … det er sådan lige lidt anderledes. Det gør, at vi er måske lidt nemmere at få øje på. 
Enten kan man lide det, eller også kan man ikke lide det. Og dem, der kan lide det, ja men de kan 
søge ind, og dem, der ikke kan, ja, men der er det lige så smart, at de søger et andet sted hen. Altså, 
der er heller ikke noget mål om, at alle skal synes, det her er fint vel?!  
 10 
Mig: Var der nogen ting, I kunne ”genbruge”, og ikke ville lave om på?  
 
Poul: Ja, altså det er jo en bank ikke?! Det skulle det jo være f.eks. Jo, altså ja, men vi har hele tiden 
haft en idé om, at Jyske Bank er noget særligt og noget […] . Der findes andre pengeinstitutter, men 
… de er bare ikke så gode, som vi er. Og … der kan man sige, noget af den gejst, som der ligesom 15 
knytter sig til banken, det skal vi selvfølgelig gøre meget for at forstærke og få med ikke?! Så sagde 
jeg lidt som en joke det der med, at det var en bank, men det er altså gravalvorligt, ikke altså?! Der 
har vi nemlig hele tiden haft …man kan næsten sige et dogme, men i hvert fald en meget klar 
intention om, at vi driver bankvirksomhed. Altså, vi er ikke et finansielt-supermarked, vi skal ikke 
drive forsikringsvirksomhed eller pensionskasse, ejendomsmæglervirksomhed eller hvad pokker, 20 
nogen af vores konkurrenter tager sig af?? osv. Vi er en bank, og vi vil blive ved med at være en 
bank, og vi vil gerne gøre det på sådan en rimelig indbydende måde for kunderne. Altså, hvor vi 
tænker meget udefra og ind, i stedet for indefra og ud, ikke?! Hvad er det, kunderne har behov for, 
hvad er det, de gerne vil opleve i en bank, ikke?! Og så må vi ligesom lave de ting, som der skal til 
for at producere det i stedet for - at man tænke indefra og ud og siger ja, men vi har [dem?] osv. og 25 
vil gerne, og så må kunderne tænke og […] 
Der kan man sige, nogen af de der grundlæggende tankegange - og værdier kunne man også sige - 
dem har vi da hele tiden lagt vægt på, at dem får vi med, når vi laver sådan nogle ændringer. Og det 
tror jeg så også igen på, at det er noget, der med til måske at sende nogen klare signaler til 
omverdenen … til mulige ansøgere … kommende medarbejdere og kommende kunder osv. Hvad er 30 
det ligesom, I kan forvente, ikke?! Fordi jeg tror, employer branding handler meget om 
forventningsafstemning, ikke?! Altså, der hvor det fungere ad H til, ikke … det er, når man har et 
mega-fint brand, ikke?! Man scorer højt i alle undersøgelserne - AP Møller for eksempel, ikke?! … 
Og der vil alle folk gerne arbejde, og det er meget eftertragtet og ser godt ud på cv’et, og det gør det 
også, og man bliver glad, fordi man gider ikke være der så længe, vel?! Man søger nemlig straks 35 
videre, fordi den virkelighed, de oplever derinde, den svarer ikke til de forestillinger, som man har 
… så længe man er ekstern. Og derfor søger man videre, og så kan man jo være glad for, at det ser 
smart ud på cv’et ikke?! For det bliver under alle omstændigheder en kort fornøjelse, hvis det 
overhovedet er en fornøjelse. Og lidt det samme har man set i andre perioder. Altså dansk 
supermarked for eksempel fik også på et tidspunkt skabt sig et image og tiltrak en masse … en 40 
masse medarbejdere, som så bare oplevede, at det som var stillet dem i udsigt i kraft af de eller 
nogle af de kampagner, som dansk supermarked havde kørt, det kunne de slet ikke indfri. De kunne 
i hvert fald ikke indfri det for det store antal … af den profil af medarbejdere, som de havde 
tiltrukket. Og det vil sige, så flygtede en masse bagefter, ikke?! Og der går vi altså mere ind for at 
arbejde langsigtet med tingene og ikke … hvad skal man sige - udstede større checks, end vi kan 45 
honorere. Altså, … at når vi ansætter nogen, jamen så er det egentlig med en intention om, at vi har 
nogen varige relationer, ikke?! Det er dyrt at ansætte, det er dyrt at køre medarbejdere ind i 
organisationen, derfor skal vi helst have en pæn ansættelsesperiode at afskrive de dér omkostninger 



 5

på. Og derfor er det vigtigt, at vi arbejder langsigtet med de her ting.  Det skal heller ikke være en 
eller anden … smart lille detalje, der får en medarbejder til at søge ind i banken, vel?! Og så snart 
den bliver lavet om, så søger man andre steder hen. Vi vil gerne have, at folk ligesom forholder sig 
til helheden og forholder sig langsigtet til helheden og siger ”kunne jeg tænke mig at arbejde i Jyske 
Bank i … ja i hvert fald i 5, eller 7 eller 12 år”, ikke?! Gerne længere. Jeg har selv været her i 26 år 5 
nu, ikke?! Og det var egentlig ikke min mening, da jeg søgte ind – hvis du lover ikke at sige det til 
nogen!?!   
 
Mig: Blev I inspireret af nogen, eller brugte I andre virksomheders erfaringer, da I skulle indføre 
alle disse ændringer? 10 
 
Poul: Jo, ja, det har vi vel nok. Altså, det er ikke en kopi af et eller andet.  
 
Mig: Havde I nogle eksterne med til at hjælpe i processen? 
 15 
Poul: En del ja … håndværkere … hahaha. Nej, også andre eksempelvis omkring … der kørte noget 
e-learning som introduktion til en del af de nye produktpakker osv. Altså, det havde vi selvfølgelig 
nogle eksterne leverandører til at hjælpe os med og skaffede noget edb. Og hvad hedder det … 
markedsføring … der har været forskellige eksterne involveret, men altså vi har omvendt også lagt 
vægt på selv at stå for så meget som muligt af det her. For ligesom at opsamle de her erfaringer. 20 
 
Mig: Hvornår blev jeres fem værdier udarbejdet? I 1996? 
 
Poul: Spændende spørgsmål … euhm … altså vi startede på at formulere nogle værdier tilbage i 
starten af 90’erne og … altså, vi har nok hele tiden haft en … forståelse af værdier, som noget du 25 
måske nok kan sætte nogle ord på, men som du ikke udtømmende kan beskrive, ikke?!  
 
Mig: I vidste, hvordan det var herinde, men kunne ikke lige sætte ord på? 
 
Poul: Jo, næ, ja, men altså det mener vi sådan set også i dag, altså nu har vi de der fem, ikke, og på 30 
en god dag, så kan jeg huske de fleste af dem i hvert fald, ikke?! … til trods for at jeg altså er 
effektivt hjernevasket og halvansvarlig for sådan nogle ting. Men altså, dét der er vigtigt, det er jo 
det, man gør, kan man sige, ikke, og … altså indenfor de diskussioner, der er omkring værdier og 
værdibaseret ledelse, der findes der jo altså også … ganske mange, der siger, jamen det er fint nok 
at formulere nogen værdier, ikke?! Du kan godt formulere en værdi, der hedder retfærdighed, men 35 
hvad er det lige for noget, ikke?! Hvad er det, du mener, når du siger retfærdighed … det kan du 
typisk ikke specificere nærmere … men det forhindrer dig ikke i at skelne rimeligt klart imellem 
situationer, du oplever som retfærdige, og nogen som du oplever som uretfærdige … og det samme 
gælder i princippet alle mulige andre … værdier, ikke også?! Jeg tror da godt … jeg kan nogen af 
dem … Sund fornuft, ikke, … Åben og hæderlig, … Handlekraftig og vedholdende, Ægte interesse 40 
og ligeværd, og så er det så, det begynder at knibe Anderledes og uhøjtidelig, ikke?! Ej, hold kæft, 
mand … de væltede bare ud af mig …(vi tjekker med det udprint, jeg har). 
 Nå, den version dér er tilbage fra 2002, tror jeg. Og det var en ny form på det tidspunkt.  
 
Mig: Jeg ved godt, at du har været inde på det, men hvad skete der helt præcist internt og eksternt 45 
efter alle ændringerne?  
 
Poul: Altså 2. omgang? 
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Mig: Ja. 
 
Poul: Så fik vi de her produktpakker … ja, det er jo en længere historie, ikke altså … hvor vi 
arbejder med flere søjler i huset, hvor der er noget adfærdsmæssigt, der er noget 5 
kommunikationsmæssigt, der er produktmæssigt osv. ikke?! Og … altså, der var jo ændringer alle 
steder sådan set, ikke?! Hvor der også var … hvad skal jeg sige … en antagelse om, at du kan ikke 
bare ændre én af delene, uden så også at tilpasse noget af det andet … altså … jeg tror da nok helt 
oprindeligt, da startede det med, at der var nogen, der havde en idé. Jamen de her produktpakker, 
dem måtte vi nok bare kunne indføre … […] … hvor idéen jo er den samme som, at når du går ned 10 
og køber et eller andet software et sted, så får du også en pakke med …[…] egentlig, så skulle du 
bare have en CD. Mere behøver du jo ikke vel?! Det behøver du måske ikke en gang. Du behøver 
bare få en eller anden kode og så downloade det over Internettet … du har jo ikke behov for noget 
fysisk håndgribeligt vel?! Men … der var jo så en erkendelse af, at vi kan jo ikke bare lave de dér 
pakker, vel?! Så skal der også være et sted at opbevare dem og præsentere dem overfor kunderne, 15 
ikke, og det forårsagede ligesom en medarbejderadfærd … og så ruller lavinen, ikke?! Og måske så 
… er dét, der startede med at være pakker … så er det jo et projekt til et pænt stort trecifret 
millionbeløb, ikke?! Og hvor, som sagt, så også i udviklingsarbejdet … hvad skal man sige - nogle 
HR-mæssige overvejelser spillede ind, men altså vi har jo ikke … ikke sådan leflet for, at et 
employer brand og sagt, hvis nu vi så … tager én slags kaffe mere i vores kaffeautomater, så kan 20 
det være, at medarbejderne synes, det er et sted at arbejde ikke?! Sådan er det jo ikke. Men altså lige 
omkring employer branding, så synes jeg måske også, at man lige sku’ sige, at tiderne ændrer sig, 
ikke også?! Så havde vi nu holdt det her for to år siden, ikke?! … så havde vi haft en 
arbejdsmarkedssituation, der hed, at vi har egentlig lidt svært ved at skaffe alle de medarbejdere, vi 
skal bruge, specielt på nogle enkelte kompetence-profiler, der er det mere end almindeligt svært, 25 
ikke?! Men altså … der er det jo ændret radikalt … hvor vores rekrutteringsbehov, det er meget 
begrænset, og det betyder jo altså også, at vi er ikke ligeglade med, hvordan vi blive opfattet, men at 
det understreger jo den her med at arbejde langsigtet med employer branding, og det er ikke 
ligesom noget fokusområde lige nu – hvordan præsenterer vi os - altså den rekruttering vi laver - 
den laver vi helst internt eller så over Internettet og også gerne med sådan lidt personlig kontakt, 30 
hvor det ligesom er en fremkommelig måde at gøre det på.  
 
Mig: Har I ændret noget pga. finanskrisen? Måske kampagner, reklamer, osv.?? 
 
Poul: Nej, dem har vi ikke rigtigt nogen af. Jo, der reklameres lidt for Jyske Bank TV, ikke?!  35 
 
Mig: Men I rekrutterer helst internt, siger du? 
 
Poul: Ja. Der er også Jyske Bank TV. Det kom så her i efteråret ikke?! Det er ikke noget, vi laver, 
for sådan at lave employer branding, men jeg er sgu’ da overbevist om, at det præger potentielle 40 
ansøgeres billede af, hvad er Jyske Bank for en virksomhed … er det et spændende sted at arbejde? 
Er det et sted, hvor de tænker lidt nyt? Er det et sted, hvor der sker noget osv., ikke?! Altså, hvor 
man kan sige: ved du hvad - vi laver sku et fjernsyn, der er bedre - tænk kvalitet, men jeg mener 
også indholdsmæssigt - end Jyllands Posten og Politiken, som er Danmarks største mediehus. Og … 
det kan vi da godt være sådan lidt beærede over på en god dag. Og som sagt, jeg tror også, at det 45 
betyder noget for employer branding.  
Hvis endelig du vil sige, at der er nogle enkle af de klip, der er lagt ind dér, som kunne meget klart 
… hvad skal man sige … tolkes ind som employer branding … sammenhæng. Vi har da lavet 
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enkelte stillingsopslag, så vidt jeg husker, af den vej ikke?! Og nu i forbindelse med, at vi havde en 
lille fyringsrunde for en uges tid siden. Ja, men der lagde vi også åbent og hæderligt, kan man også 
sige, frem på elementet dér, ikke, et klip ud, som illustrerede, og som, hvad skal man sige, 
forklarede - hvad går det her ud på, og hvorfor har vi gjort det, og hvor meget osv. 
 5 
Mig: Hvem er fjernsynet mest til? Interne medarbejdere eller eksternt interessenter?  
 
Poul: Ja, vi har også til ren intern brug, ikke, men … altså, vi lavede muligheden for at få eksternt, 
ikke … der havde vi vel ikke helt overskuet, hvad konsekvenserne var. Det, vi kan se nu, det er, at 
der laves næsten ikke noget, som kun er eksternt. Stort set alt, hvad der laves, det bliver lagt ud, 10 
sådan så alle kan se det, ikke?!  
 
Mig: Måler I på, hvor mange der går ind og ser det? 
 
Poul: Nej, det gør vi slet ikke. Men altså, der kan man sige, dér kommunikerer vi jo altså af den 15 
kanal til den brede offentlighed. Det er ikke sådan, at vi siger, nu skal vi ud og ramme den lille 
målgruppe, som … vi måske kunne få brug for engang … ansættelsesmæssigt øjemed. Og der må vi 
sige, altså dem, der så evt. kunne tænke sig at blive ansat hos os, jamen de må jo så træffe den 
beslutning ud fra den helhed af kommunikation og forretning, som de nu bliver udsat for.  
 20 
Mig: Værdierne er ens igennem hele koncernen? 
 
Poul: Ja, officielt. Det er den samme officielle ikke?!  
 
Mig: Som man så kan fortolke forskelligt? 25 
 
Poul: Jamen det ved jeg ikke, altså. Jævnfør det, jeg sagde før, om hvad er dit billede af 
retfærdighed, ikke, og hvad er dit billede af ligeværdighed osv., ikke?! Det er jo egentlig det, det 
kommer an på, mere end hvad der lige står i værdier … om man nu lige kan huske fortolkningen, 
altså?! Jeg kan ikke selv komme mig over, at jeg kunne huske alle fem, ikke?! Jeg lavede en lille 30 
undersøgelse for nogen år siden, da jeg arbejde i et områdecenter, dvs. sådan tættere på driften, 
ikke, hvor vi sådan skulle … altså jeg havde så ansvaret for alt omkring organisation i område nord 
– 500 medarbejdere og 40 afdelinger i runde tal, ikke?! Og sådan midt i sommerferien, der er ikke 
så mange … gad vide egentlig, om folk de kender vores værdier. Jeg spurgte en 10 stykker. Der var 
kun én, der kun skulle have en lille bitte smule hjælp til den sidste af dem - han havde været med til 35 
at skrive dem. Så var der én, der kunne tre en halv eller sådan noget og skulle have lidt hjælp til den 
4. og en del hjælp til den 5. – hun underviser jævnligt på introduktionskurser for nye medarbejdere, 
ikke også, hvor det her er et ret stort tema, ikke?! De sidste 8 dér - dem vil jeg slet ikke fortælle om. 
Det bliver pinligt. Altså, det var virkelig ude i hampen. Og det underbygger så, at det er fuldstændig 
ligegyldigt om, hvad der står i sådan et stykke papir ikke?! Så længe det ikke er totalt løsrevet fra, 40 
hvad der ellers foregår. Hvad det handler om, det er, hvad har folk indvendig kørende - hvad er det 
for nogle holdninger, hvad er det for nogle værdiforståelser osv., man handler ud fra, ikke?! Jamen 
… lige såvel, som der kan være mentalitetsforskelle … på tidligere … i forskellige egne af landet, 
så kan der også være ting, der gør sig … giver udslag på det her område. Altså, hvor man … hvis 
man kommer fra Nørrebro og skal arbejde i Hirtshals, ikke?! Så kan det da godt være, man sådan 45 
lige skal mærke, hvilken vej vinden blæser! For det blæser altså i Hirtshals. Rigtig meget. Meget 
mere end det nogen sinde har gjort på Nørrebro. Og det må man hellere lige tage bestik af, ikke?! 
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Der er altså nogle andre grundindstillinger rundt omkring i landet, ikke?! … og det betyder også, at 
kundeoplevelsen er ikke den samme.  
Mig: Så det er mere noget, man tager stilling til, når man ansætter folk? [Altså deres værdier]. 
 
Poul: Ja, der vurderer vi rimelig grundigt på, om det er én, der passer ind her eller hvad. Altså er det 5 
én, som tænker på den måde, som vi sædvanligvis tænker på? Det er jo heller ikke noget, hvor vi 
sådan lige kan bede dem om at gennemføre et eller andet testsæt … 20 krydser eller 100 krydser på 
et stykke papir, og så kører vi det igennem en maskine, og så er den enten i orden eller også er den 
ikke i orden. Sådan er det jo ikke. Det handler jo meget om sådan lige at kunne sætte sig lidt ind i, 
hvad Fanden er det egentlig for et menneske, vi har siddende overfor?! Er det én, som har nogle 10 
kanter, som kan passe ind hos os eller hvad, ikke?!  
 
Mig: Hvordan var jeres image, inden i gik i gang med alle disse ændringer? 
 
Poul: Altså kunder, der laver vi nok lidt mere over i imageundersøgelser osv., end vi gør på 15 
medarbejderne. Og dog … altså det er sjældent noget med, at vi selv initierer sådan spørgeskemaer, 
og vi ligger ikke specielt meget vægt på at … at samle sådan nogle data ind og iværksætte sådan 
nogle undersøgelser, og se hvor gode vi er. Det er klart, vi labber det i os, når andre laver det, og så 
der kommer en offentliggørelse af […] hvilken […] har sådan og sådan et image i forhold til osv. 
ikke?! … vi har af og til lavet noget. Altså dels kan der være lokale behov for at lige finde ud af … 20 
hvilket kendskabsniveau er der egentlig til … [banken?] Har vi behov for at … komme lidt længere 
op i ”top of mind”, som det hedder, når man laver de der lokalmarkedsundersøgelser. Udover det, så 
har vi sådan set mere udviklingsorienterende forhold - altså på henblik på udvikling af koncepter 
osv., af og til lavet lidt omkring nogen … altså hvor der har været anvendt forskellig former for 
teknik og fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelser osv., ikke?!  25 
 
Mig: Du sagde på vej herhen, at man ikke kan sige ”nu sætter jeg mig ned og laver jeg employer 
branding”, men hvad er det for nogle employer branding-ting, I laver i hverdagen, kan man svare på 
det? 
 30 
Poul: Ja, altså. Ja, vi har da selvfølgelig tænkt meget over, hvad det er for nogen … 
stillingsannoncer - opslag - vi laver. Men altså, det er så også noget, som der går autopilot i, ikke?! 
Også hvor vi lavede en hel del nyudvikling på det her felt. F.eks., dér tilbage i midt-90’erne, ikke?! 
Og det var i øvrigt noget, der rykkede meget i … bankens employer branding, tror jeg. Vi havde et 
underligt paradoks tilbage i der først i 90’erne, da vi havde store nedskæringsrunder i alle 35 
pengeinstitutter stort set. Selv når vi var ude med rimelig attraktive stillingsopslag, så fik vi stort set 
ingen ansøgninger. Og det ændrede sig altså dér midt i sidst-90’erne, hvor, da, da … der var noget 
med, vi fik meget mere medvind på det område. Det kan selvfølgelig have hængt sammen med 
Jyske Forskelle. Specielt, at vi jo også begyndte at gøre meget i værdibaseret ledelse på det 
tidspunkt. Hvor nogen af de - hvad skal man sige - meget synlige elementer omkring det, det var, at 40 
I Jyske Bank, der får du større beføjelser, end du har andre steder. Altså, det vil sige, du kan træffe 
større beslutninger selv. … vi har kortere beslutningsvej, vi har fladere organisation osv., ikke?! 
Altså, det er virkelig noget, der rykkede, og det synes jeg, det lykkedes os meget godt at få 
kommunikeret ud, at der er altså de her forskelle … men altså, så går der autopilot i det, ikke, også 
om med nogle få tilretninger undervejs, jamen så er det sådan lidt det samme koncept, indtil for 45 
relativt nyligt, ikke, hvor vi sågar endda ku’ komme ud for, at … på et tidspunkt tilbage i 90’erne, 
mens vi havde den der gradvise ombygning i afdelingerne, jamen der var det f.eks. vigtigt at gøre 
opmærksom på, har vi været igennem den her ombygning, eller har vi den stadigvæk til gode i den 
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har afdeling […], så da havde vi så som fast bemærkning, at den er ombygget til det nye 
Forskelskoncept. Da fangede vi fandeme én for … det er over 2 år siden, hvor det også stod. Der 
bør man tænke lidt nærmere ikke?! Men noget andet, vi lægger meget vægt på, det er at gi’ folk en 
ordentlig behandling, når så de søger, ikke?! Og det gælder, hvad enten de får jobbet, eller de ikke 
får jobbet. Altså, de får rimeligt hurtigt svar, klart svar … hvis de ikke får jobbet, at de så også får 5 
en form for en begrundelse, ikke?! Og at det ikke bare er rent standardsvar … sådan nogle ting dér, 
der tror vi også på, at det … vil nok sprede sig ikke?! Sådan et rygte. Altså, hvis du får en rådden 
behandling, så skal du nok huske at fortælle det til nogen, ikke?! Og selvom du så ikke lige kunne 
få det job, så kunne det jo godt være, at vi kunne have fornøjelsen af at snakke sammen om nogle 
andre ting, ikke?!  10 
 
Mig: Det vil sige, at I laver ikke rigtig nogen målinger på noget - på nær de enkelte ledere i forhold 
til deres egne afdelinger? 
 
Poul: Altså, jo, som sagt, altså når der så kommer noget andre steder fra, så labber vi det i os. Vi 15 
synes da også, det var skide skægt … da Finansforbundet lavede én af deres undersøgelser … som 
viste, at Jyske Bank havde næsten lige så mange tilfredse medarbejdere som Danske Bank. Det er 
da meget skægt. Altså, de har 5 gange så mange, ikke?! Men dem, der var tilfredse, der er stort set 
lige så mange i Jyske Bank, som der er i Dansk Bank. Det er 80 pct. af vores og 20 pct. af deres, 
eller sådan noget, der var tilfredse med at være ansat, ikke … ifølge Finansforbundets undersøgelse. 20 
Altså det … den ville give mig meget at tænke over, hvis jeg arbejdede i Dansk Bank, ikke?!  
 
Mig: Hvilken afdeling står for alle de her ændringer? HR alene eller sammen med kommunikation 
eller marketing?  
 25 
Poul: Altså sådan noget som opbygningen dér af Forskelle 1. og 2. generation?  
 
Mig: Ja, f.eks.  
 
Poul: Det var et simpelt projekt, der involverede hele organisationen stort set, ikke. Det kan du ikke 30 
sige, var én afdeling, der kørte. … altså der var en salgsprojekt organisation til det, simpelthen, kan 
man sige, ikke?! Og med repræsentation alle steder fra […]  
 
Mig: Løbende, hvem er det så, der har ansvaret? F.eks. jobopslag? 
 35 
Poul: Vi står for det indholdsmæssige. Det er os, der skriver dem - altså HR. Og Koma - 
kommunikation og markedsføring … står for det layoutmæssige og tekstvedligeholdelse osv. på 
Internettet, ikke?! Eller indholdet i aviser, hvis det er dét, vi snakker om, ikke, eller hvis vi skal 
have lavet tv-udsendelse på det, så er det også dem, ikke?! Og - hvad skal man sige - det 
journalistiske præsentationsmæssige osv. - det er også dem. Én står da også for et vist minimum af 40 
sproglig korrekthed, ikke, altså … det skal vi selvfølgelig selv sørge for også, men hvis det er et 
eller andet, hvor de tænker – ej, den her kommunikerer sgu’ ikke ret godt … kan I ikke lige kigge 
på den igen efter konkret at foreslå, jamen sådan, sådan og sådan og overveje en formaliaretning 
sådan og sådan ikke?!  
 45 
Mig: Hvor finder I jeres nye medarbejdere? Primært internt og på Internettet?  
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Poul: Jamen altså, det gør vi så nu, ikke?! Men det er jo klart i en periode som 2005 til 2007 … ej, 
lad os sige 2004 til 2007 - der ansatte vi vel 600 medarbejdere om året, ikke?! Der var vi inde i en 
pæn stærk vækst rent medarbejdermæssigt - nu kører det baglæns. Det er jo klart, at når vi kører 
baglæns, så er der alt andet lige bedre mulighed for at klare stillingsbesættelser med interne midler, 
kan man sige, ikke?! Det kunne ikke lade sig gøre i sådan en vækstperiode, som vi havde dengang.  5 
 
Mig: Brugte I så kun Internettet dengang eller også aviser til at søge? 
 
Poul: Fortrinsvis Internettet. Jamen altså, aviser … hvis du … jeg vil ikke citeres for det, vel, men 
… rykker stillingsannoncer i Jyllands Posten eller Børsen. Det er simpelthen spild af penge. Du 10 
kunne lige så godt stille dig ned på gaden og rive 500 kr.-sedler i stykker. Dér, hvor det kan give 
mening med avisopslag, efter vores erfaringer, det er, når du er ude i nogen lokalområder, altså hvis 
du skal bruge en bankrådgiver i Thisted, så annoncer i Thisted-dagbladet, ikke. Altså, lad være med 
at rykke den i Jyllands Posten, ikke?!  
 15 
Mig: Prøver I meget at gå ud og fange nyuddannede kandidater? F.eks. på studierne? 
 
Poul: Ja, vi deltager i jobmesser. Ja, ja! Vi gør ikke meget i det, men altså vi […] nogen steder.  
 
Mig: Forskellige universiteter? 20 
 
Poul: Ja. Altså, det er jo selvfølgelig dels for at få […] i banken og skabe noget opmærksomhed og 
interesser omkring … men det også for vores egen skyld, altså, for at holde fingeren lidt på pulsen – 
hvad er det for nogen kandidater, der kommer de steder … hvad vej blæser vinden, hvad er det, de 
spørger om, hvad interesserer de sig for og sådan noget, ikke?! Hvad er udbuddet så at sige?  25 
 
Mig; Hvad er jeres rekrutteringsforløb? Du siger, I gør det hurtigt?! 
 
Poul: Ja hurtigt, det ved jeg ikke, men rimelig pålideligt og sådan med en lykkemønt i karrusellen, 
ikke?!  30 
 
Mig: Har I et maks. antal uger, det må tage? 
 
Poul: Nej. Nej, der kan sgu’ komme så mange komplikationer, ikke. Altså, det er da afgørende - det 
er selvfølgelig, at du hele tiden gør dine ansøgere eller øvrige deltagere i processen opmærksomme 35 
på, hvad er der af forventninger. Altså nu kommer vi ind i påskeperioden, og har været ramt af lidt 
sygdom, og det betyder, at vi altså bliver nødt til at udsætte denne her proces, sådan så du først kan 
forvente at blive indkaldt til evt. samtale på det og det tidspunkt, ikke?! Så længe folk bare ved det, 
så er det ikke noget problem, vel. Dér, hvor det giver problemer, det er, når tiden bare går og går, og 
folk ikke aner hvorfor, ikke?! Og ikke aner, om brevet bare er blevet væk, eller de synes, det var så 40 
tåbelig en ansøgning, at de ikke gad svare på den … eller hvad, ikke?! Så danner der sig en masse 
hypoteser i hovedet på folk, ikke?!  
 
Mig: Får I altid ansat den rigtige medarbejder? 
 45 
Poul: Nej, det kan vi jo ikke påstå. Men altså, jeg tror ikke, at vi er dårligere stillet end alle mulige 
andre er. Meget tyder på, at vi måske er lidt bedre til det. I hvert fald så er vores 
medarbejderomsætning lidt lavere end resten af finanssektoren. Altså dvs., der er færre, der forlader 
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også, ikke?! Folk bliver længere og får lov til at blive længere. Det er heller ikke sådan, at vi har 
overnormalt mange, vi skal ud at fyre, vel, fordi vi har kvajet os, dengang vi ansatte. Det må man 
vel andet lige tage som en indikation af, at tingene … rekrutteringsforløbet - fungerer nogenlunde 
fornuftigt, ikke, fordi hvis vi konsistent lavede mange fejl dér, jamen så ville vi jo få en stigende 
omsætning af … som også ville blive større, end den for i øvrigt også er, til sammenligning med 5 
vores konkurrenter. […] altså … tilsvarende kan man sige, at omsætningen - den afhænger også af 
andre forhold, herunder ikke mindst de økonomiske konjunkturer, ikke?! Og mens vi havde meget 
højt aktivitetsniveau i økonomien, da havde vi meget høj omsætning, ligesom alle andre havde. For 
nu at falde som en gammel sten - hvor skulle folk tage hen, ikke?! Der kommer jo ikke nogen og 
siger op, vel. Der er ikke andre alternative jobs at få, vel. Det er stort set kun folk, der skal på 10 
pension, der holder op […] fremmer forståelsen, ikke?! Det er langt, langt mindre, end det var.  
 
Mig: Hvad er det for nogle goder, I har til jeres ansatte?  
 
Poul: Jamen altså … da er da nok nogen ting, der … har en meget direkte betydning for et employer 15 
brand, ikke?! Aflønningsforhold … vi har fravalgt bonusaflønning. Og det var indtil for halvandet 
år siden et kæmpe problem, ikke?! Men så kom finanskrisen, som viste alle de negative effekter af 
de sindssyge bonussystemer, der var rundt omkring, ikke?! Altså kig på Roskilde Bank f.eks., 
ikke?! Så kan du se hvor galt, det kan gå, ikke?! … det mener jeg på den lange bane … som sagt 
altså, employer branding, der tænker vi på den lange bane. Det har vist, at der er altså noget 20 
substans i den tilgang, vi har til det, ikke?!  
 
Mig: Så I har aldrig haft det? 
 
Poul: Nej. Omkring lønmæssigt i øvrigt så … ja men altså … nu er det ret svært at sammenligne løn 25 
på en hel konsekvent, konsistent og pålidelig måde. Der er flere faktorer, end man sådan lige skulle 
tro, og min påstand er, at vi kunne ikke rekruttere så mange, som vi har gjort over de sidste 3-4 år, 
hvis ikke vi aflønnede på markedsniveau. Hvorfor skulle de acceptere ansættelser hos os på lavere 
vilkår end markedet?! For der kunne man lige så godt sige ”jamen jeg kan 10 % mere i Nordea, så 
hvorfor?” Det kan godt være, at vi sådan ligger lige i underkanten … rent lønmæssigt … når du 30 
tager højde for det hele med bonus og diverse tillæg og … 
 
Mig: Der er måske også lønforskelle mellem Jylland, Fyn og hovedstadsområdet? 
 
Poul: Bemærkelsesværdigt små. Når man bor i Jylland, så fatter man ikke, hvordan Fanden man får 35 
pengene til at slå til med de huslejer, der er … i Københavnsområdet, altså! Der er et lidt højere 
lønniveau dér, end i Vestjylland. Men slet ikke noget, der modsvarer de forskelle i ejendomspriser, 
som […] Øvrige benefits, jamen der vil jeg sige, der har vi nok altid været sådan rimeligt på 
forkant, ikke?! Ret langt fremme i skoen.  
 40 
Mig: Jeres ansatte har mere ansvar, sagde du? 
 
Poul: Ja, ja, jo, hvis vi er over i den boldgade, så! Det ligger vi ekstremt meget vægt på. Men hvis vi 
kigger øvrige benefits, så … altså som har med ansættelsesforholdet at gøre så, altså 
ansættelsesvilkår, du er ansat på, ikke?! … ja altså alle forhold omkring lønpakker, altså vores […] 45 
lønordninger og mulighed for at fravælge, ikke - gå ned i løn, men til gengæld få fri ADSL eller … 
få fri telefon, eller … noget andet, ikke?! Der har vi været meget langt fremme … det har vi også på 
medarbejderaktier, obligationer … medarbejder PC-ordninger … også selv dét, som man så i en 
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bank kalder medarbejderfordele, altså det vil sige, hvor meget kan du låne til, for hvilken rente. Og 
kan du handle værdipapirer kurtagefrit, og er du fuldstændig gebyrfri i alle henseender osv., ikke?! 
… ah, der er vi vel også nogenlunde på omgangshøjde med markedet, men altså, der er store 
variationer af de der ordninger, der tilbydes rundt omkring. … meget forskellige, og det kan også 
være endnu sværere at sammenligne, ikke?! Man kan også sige, at værdien på den enkelte 5 
arbejdsplads afhænger en lille smule af, hvad er det for nogle behov, man har, ikke?! Hvis man nu 
skylder 2 millioner væk, så er det jo selvfølgelig vigtigt at have nogle fornuftige lånemuligheder, 
ikke?! Men altså … hvis du har bruge for 4 millioner, så er det sådan set vigtigere, at du kan handle 
værdipapirer kurtagefrit og får en nogenlunde anstændig rente på dine [lån?], ikke?! Så vi kan ikke 
nødvendigvis tilgodese alle, vel, og det gør også, at det er svært sådan lige at sammenfatte det i en 10 
konkret værdi – hvad er … hvad skal vi sætte det til, at vi har det dér?! Der er vi ikke sådan specielt 
innovative og fremme i skoen. Det er mere over på nogen af de andre ting.  
 
Mig: Dvs. mere noget, såsom hjemmecomputer og hjemmearbejdspladser?  
 15 
Poul: Ja. 
 
Mig: Har I nogen idé, om jeres medarbejdere har ændret syn på banken, efter I har lavet alle disse 
ændringer? Altså mere eller mindre glade. Om de havde nogle stærke følelser i forhold til disse 
ændringer? 20 
 
Poul: Altså, vi havde en periode nogle problemer med noget stres. … altså, hvor det jo formentlig 
har hængt sammen med det meget højt aktivitetsniveau, sammenslutning ..travlhed… og når der så 
bliver hældt benzin på bålet, i form af jo mere folk, de snakker om det og læser om det alle mulige 
avisoverskrifter, jamen hvis man så ikke har stres, så får man det, ikke?! … altså, det er stort set 25 
væk i dag … hvad skal man sige, finanskrisen har sat ind. 
 
Mig: I gik vel ind og gjorde noget for, at rette op på det? 
 
Poul: Vi lavede et større projekt.30 
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Bilag 3: Five step process 
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Bilag 4: Measuring at three levels 
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Bilag 5: Multi-channel approach 
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Bilag 6: employer branding drivers 
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