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Executive Summary 

Graduate Trainee Programmes – A Critical Analysis of the Actual Effects 

With Graduate Trainee Programmes as its pivotal point – two year intensive career 

development programmes offered by large international companies to a selected handful of 

top-of-class MBA graduates –, this thesis examines the output of these programmes from the 

graduate’s point of view. This particular field of interest is a response to two primary 

observations. 

Firstly a substantial critique of these programmes in contemporary career literature, in which 

they are accused of generating future managers in an outdated and elitist manner, 

exceedingly out of tune with the modern, individualistic understanding of career as well as 

the unpredictable and ever-changing business society of today.  

Secondly, there are inquiries that indicate that the graduate companies themselves do not 

possess sufficient in-depth knowledge of the programmes’ longer term effects on the 

graduates, which may result in the loss of considerable investment, do the graduates 

ultimately choose to leave the company out of dissatisfaction of some sort.   

An explorative study was conducted by means of an opening questionnaire inquiring into 

specific levels of programme satisfaction and in addition hereto the former graduates’ 

estimation of their own career self-management. This response was followed up by 

elaborating interviews with four former graduates from large Danish companies. A thorough 

examination of contemporary career literature including main concepts such as organizational 

career management, career self-management and the psychological contract provided the 

necessary theoretical framework for analyzing the present results. The findings were 

interesting in several respects. 

First of all, the programmes were overall rated rather positively by the 26 respondents, 

denying preliminary presumptions of the contrary. However, there were some indications of 

possible frustrations centering especially on unmet expectations and a lack of career guidance 

after the programme; indications that also became markedly visible in the personal interviews 

with the former graduates. 

Second of all, the graduates showed very proactive behaviours of managing their own 

careers; the efforts, however, were primarily aimed at furthering their careers within the 

present organization and only to a lesser degree outside. Furthermore, the graduates 

generally expressed very high expectations of organizational attention and support, which did 

not only indicate that the general mindset of young MBAs today is somewhere in between 

the notions of traditional and hierarchical career paths on the one hand and the new 
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boundaryless and highly individualistic career paths on the other, but also that graduate 

programmes as a concept are still able to generate valuable synergy effects for the benefit of 

both parties. 

Nevertheless, this thesis finds reasons to recommend certain adjustments in the design and 

execution of graduate programmes going forward. Firstly, the graduate organizations ought 

to secure a better balance between the early promises of the programme held up against the 

graduates’ hopes and expectations. Not least in this survey, it was evident that psychological 

contracts out of tune can cause unwanted doubts and frustrations.  

Secondly, a recurring issue of this thesis proved to be the transition from graduate to ‘regular’ 

employee; a shift that a majority expressed to be too abrupt. A greater focus on support and 

guidance some time after the ‘official’ end of the programme could therefore possibly 

increase the likelihood of the former graduate prolonging his or her further career 

development within the present organization.  
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1. Indledning 

En af de største barrierer for succes og konkurrencedygtighed hos et flertal af virksomheder 

verden over, er manglen på medarbejdere med de fornødne kompetencer. Inden for de 

seneste årtier er omverdenen blevet en anden som følge af tiltagende globalisering, skærpet 

konkurrence og stadigt flere teknologiske udviklinger, der kræver veluddannede hoveder i et 

antal som aldrig før. Efterspørgslen efter talent og lederpotentiale stiger hurtigere end 

udbuddet, og det bliver med større og større påtrængenhed, at denne udfordring aktivt 

adresseres og modsvares af virksomheder, hvis de vil fortsætte blandt de bedste.  

Der findes efterhånden mange bud på, hvordan virksomheder fremadrettet kan sikre det 

fornødne talent, men der er særligt én model, som har fanget min interesse i litteraturen 

såvel som i det virkelige liv, og det er Graduate Trainee-programmer (herefter graduate-

programmer). 

Graduate-programmer – i litteraturen også refereret til som high-potential- eller fast-track 

programmes – skal i denne afhandling forstås som strukturerede karriereudviklingsforløb i 

større danske internationale virksomheder. Programmerne er bygget op omkring et toårigt 

forløb bestående af et antal rotationer indenfor forskellige afdelinger eller divisioner, 

deriblandt som oftest en rotation til et datterselskab i udlandet. Herudover tilbyder 

programmerne personlig mentoring, indgående virksomhedskendskab og dannelsen af et 

bredt netværk på tværs af afdelinger og funktioner. Programmerne er særligt rettet mod 

nyuddannede, ambitiøse cand.merc’ere, og målet er på sigt (så kort som muligt), at deltager-

ne forfremmes til en lederstilling eller anden nøgleposition inden for pågældende virksom-

hed. 

Som Garavan & Morley (1997) definerer målet med disse graduate-programmer: “to 

challenge the individual orientation of new graduates, to develop in them a spirit of co-

operation and company loyalty, to instill in them the ethos of the company and to sensitize 

them to the duties and responsibilities expected of them when they become managers in the 

future”. 

Konceptet så dagens lys i 60’erne og 70’ernes store, bureaukratiske organisationer, hvor de 

opadgående karrierestier trivedes, og omverdenen var relativt stabil. Men at verden er blevet 

en betragtelig anden siden har udfordret programmernes fundament: Organisationss-

trukturer er fladet ud, virksomheder er blevet mindre og uforudsigelighed et fælles vilkår. 

Som resultat har graduate-programmer i de senere år været genstand for megen negativ 

opmærksomhed inden for organisations- og HRM-forskningen, hvor de blandt andet anklages 

for at hvile på et grundlag og en elitisme, der synes for længst forældet (Cappelli, 2008). Hvad 

der især kritiseres, er programmernes faste struktur i en omverden i konstant forandring; at 
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deres primære formål er at udvikle fremtidige ledere, men at de færreste virksomheder i 

virkeligheden ved, hvilke behov det reelt er, der skal dækkes på lang sigt (Guillory, 2007).  

Alligevel lever programmerne fortsat videre i mange større virksomheder og virker da også 

umiddelbart som et godt bud på en seriøs tilgang til talent- og karriereudvikling med fordele 

for både graduate og virksomhed.  

Hvad der imidlertid kan undre – ikke mindst set i lyset af programmernes omdiskuterede 

fortsatte tilstedeværelse – er, at der generelt synes at mangle målinger på deres effektivitet 

og afkast; eksempelvis hvorvidt der faktisk skabes kompetente ledere på kortere tid, og 

hvorvidt den generelle organisatoriske performance forbedres (Larsen et al., 1998).  

En rundspørge, som jeg indledningsvis foretog telefonisk eller via e-mail hos nogle af de store 

danske virksomheder, der struktureret kører programmerne, afslørede endvidere, at de 

målinger, der konkret foretages, er af relativ overfladisk karakter. Det vil sige track recording: 

kortlægning af hvilke stillinger graduates’ene fortsætter i efterfølgende, hvor mange der 

forlader virksomheden samt graduates’enes overordnede tilfredshed med programmet ved 

forløbets slut. Som Walsh & Savickas (2005) påpeger:  

“Career development programs … exist primarily to assist in meeting the organization’s 

goals and objectives. An organization can provide continuing career opportunities for 

its employees only to the extent that it is successful in the marketplace…” (:297). 

Der er imidlertid også forskere, som peger projektøren den anden vej og fremhæver, at 

graduates’enes egne personlige reaktioner alt for ofte bliver negligeret i det samlede billede 

(Kovach, 1989; Harris & Feild 1991). Som det påpeges af Harris & Field (1991): 

”While fast-track programmes have obvious advantages for organizations, … 

participants' reactions to these programmes are not always positive; for some, 

frustrations with the programme are high. These frustrations are important indicators 

of the effectiveness of a programme and can ultimately influence programme success 

or failure.”  

Det er problematisk, at virksomheders kendskab til graduates’enes subjektive oplevelser af 

programmerne mangler dybde og specifikation, idet man dermed ikke har føling med, om 

programmerne indeholder forhold, der burde ændres. Opleves der frustration hos 

graduates’ene under/efter forløbet? Skuffelse og utilfredshed? Og i givet fald af hvilke 

årsager?  

Afdækningen af disse forhold er særlig vigtig, eftersom kampen om talent højst sandsynligt vil 

fortsætte med at intensivere fremover, og virksomheder vil få brug for enhver indsigt, der kan 

bidrage til at fastholde de ønskede medarbejdere på sigt.  Her tænker jeg eksempelvis på 

programmernes fremtidige evne til at kunne modsvare graduates’enes konkrete forvent-
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ninger og præferencer, og herved eliminere eventuel frustration, utilfredshed og tidlig exit fra 

virksomheden.  

Problemet er især interessant fra en karriereteoretisk synsvinkel, idet der inden for de sidste 

årtier er sket et grundlæggende paradigmeskift i karrierelitteraturen. Fortrængt er den 

traditionelle opfattelse af karriere som en objektiv, lineært opadgående størrelse inden for 

rammerne og kontrollen af én virksomhed, og fremherskende er opfattelsen af karriere som 

dynamisk, grænseløs og vigtigst af alt subjektiv; hvert individ skal selv tage ansvaret for sin 

egen karriere. Det nye karriereparadigme tager udgangspunkt i det enkelte menneskes 

subjektive oplevelse af karriere; en kendsgerning der ifølge en række karriereforskere bør 

tillægges betydeligt større vægt i praksis, end det pt. er tilfældet (Hall & Moss, 1998, Hite & 

McDonald, 2008, Park & Rothwell, 2009). Hall (1996) og Cappelli (1999) går så langt som til at 

fastslå, at den traditionelle karriere er død, med den begrundelse at den samfundsmæssige 

udvikling og de omfattende organisatoriske ændringer har fjernet hele dens fundament.  

I stedet vil karriere i det 21. århundrede ifølge deres overbevisning være drevet af det enkelte 

individ og bestå af livslang læring skabt i en kombination af individets personlige drive, 

jobmæssige udfordringer og interaktion med andre mennesker i forskellige jobsammen-

hænge. I overensstemmelse hermed argumenteres det videre, at formel træning og 

opadgående mobilitet vil blive mindre relevant for individets lærings- og udviklingsproces, 

fordi det er en praksis, der er for isoleret fra virksomhedernes konkrete og foranderlige 

forretningsudfordringer (Hall, 1996).     

 

1.1 Problemformulering 

Graduate-programmerne ligger tydeligvis i et spændingsfelt mellem yderpunkterne af 

henholdsvis traditionel og ’ny’ karriere; kritiseret i den fremherskende karriereopfattelse for 

at være forældede lederudviklingsprogrammer men alligevel fortsat anvendt som struktu-

reret våben i en fremadrettet kamp om talent. 

Der er tidligere lavet undersøgelser om nyuddannede MBA’eres karriereopfattelser og 

præferencer efter de første år på arbejdsmarkedet, men jeg ønsker som sagt at bruge 

graduate-programmer som konkret omdrejningspunkt og fokusere på den personlige, 

subjektive vinkel. Det er både interessant, fordi det berører den senmoderne diskussion om 

traditionel vs. ’ny’ karriere, Organizational career management (herefter OCM) vs. Career self-

management (herefter CSM), men også fordi det vil bidrage til en mere funderet effektmåling 

af graduate-programmerne, som jeg mener, er i kritisk mangel. 
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Ovenstående indledende betragtninger munder ud i en problemformulering, der lyder som 

følger: 

En kritisk analyse af hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem store danske 

internationale virksomheders design og afvikling af Graduate Trainee-programmer og 

de faktiske effekter heraf, som de vurderes af forhenværende graduates et stykke tid 

efter programmets afslutning. 

 

Til besvarelsen af denne problemformulering vil afhandlingen kredse om følgende arbejds-

spørgsmål: 

- Hvad er et graduate-program, og hvilken kritik er de underlagt? 

- Hvordan skal det argumenterede paradigmeskift i karriereteorien forstås, og hvilken 

betydning har det for henholdsvis OCM, CSM og den psykologiske kontrakt? 

- Hvordan vurderer graduates’ene deres oplevelse af graduate-programmet et stykke 

tid efter forløbets afslutning? 

- Kan der findes konkret belæg for at ændre i design og afvikling af graduate-

programmerne fremadrettet? 

 

Formålet med afhandlingen er således at undersøge, hvorvidt et mere dybdegående kend-

skab til de reelle følgevirkninger, som graduate-programmerne har på de rekrutterede 

graduates, vil kunne tale for generelle ændringer i programmernes design og afvikling. 

 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig til kun at beskæftige sig med de graduate-programmer, der sigter 

efter at udvikle ledere eller øvrige nøglepersoner. Hermed fravælges graduate-programmer, 

der har større lighed med specialist-forløb såsom tekniker-, ingeniør- og IT-programmer, der 

blandt andet ses eksempler på hos DONG og Novozymes. Ikke fordi at der i disse tilfælde ikke 

er tale om karriere, men det er den traditionelle model af graduate-programmer, der som 

udgangspunkt synes at udfordre den moderne karriereteori mest.  

Det skal ligeledes understreges, at graduate-programmer er relative størrelser og således kan 

variere i indhold fra virksomhed til virksomhed. Jeg vil dog argumentere for, at grundprin-

cipperne og det overordnede formål i de til undersøgelsen repræsenterede danske virksom-

heder forekommer tilstrækkeligt ens til at gøre en undersøgelse af graduates på tværs af 

organisationerne forsvarlig og mulig.  

Afhandlingen vil anvende engelske termer, begreber og citater, hvor dette er nødvendigt for 

at bibeholde den betydningsmæssige præcision. 
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1.3 Metode 

Formålet med dette kapitel er at redegøre for de overordnede metodiske overvejelser og 

afdække det videnskabsteoretiske ståsted, der ligger til grund for besvarelsen af afhand-

lingens problemformulering. Jeg vil herefter redegøre for de generelle overvejelser, jeg har 

gjort mig i forhold til afhandlingens empiriske dataindsamling, herunder det gennemførte 

spørgeskema samt de gennemførte kvalitative interviews.  

 

1.3.1 Videnskabsteoretisk ståsted 

Et videnskabsteoretisk ståsted kan defineres som ”de grundantagelser om verden, samfundet, 

individet, erkendelsen og sproget” (Bitsch & Pedersen, 1997:173), der ligger til grund for 

besvarelsen af en problemstilling. I nærværende speciale er det umiddelbart nærliggende at 

antage en socialkonstruktivistisk tilgang, som bygger på antagelsen om, at vores viden basalt 

set er socialt konstrueret; det vil sige, at den opstår i interaktionen og kommunikationen 

mellem mennesker, og at det er herigennem, vi hver især skaber mening og forståelse af 

omverdenen. Begrundelsen herfor vil til dels være, at vi ikke direkte kan se eller føle på 

graduate-programmerne i de forskellige virksomheder og heller ikke iagttage de fulde 

konsekvenser, programmerne har haft for de forhenværende graduates med det blotte øje 

men i stedet gennem sprog og begreber. Ej heller vil man kunne tale om en objektiv 

virkelighed eller én sandhed, men mange forskellige subjektive forståelser af det samme 

fænomen.  

Ønsket med afhandlingen er da heller ikke at konkludere noget endeligt og generelt, men i 

stedet at finde et mønster blandt de adspurgte graduates, og dermed bidrage til oplysning af 

en sort plet i virksomhedernes viden.  

I anvendelsen af den socialkonstruktivistiske tilgang vil jeg imidlertid argumentere for visse 

modifikationer. På linje med Andersen (2005) er jeg af den overbevisning, at der findes en 

materiel, fysisk verden, som eksisterer uafhængigt af min og andre menneskers sansning og 

mentale konstruktion af den. Som Andersen videre pointerer, så ville en antagelse om, at den 

fysiske verden ikke eksisterede samtidig betyde en afskrivning af naturvidenskaben.  

Mit videnskabsteoretiske ståsted vil jeg således betegne som moderat socialkonstruktivisme, 

ofte også refereret til som kritisk realisme (Andersen, 2005). Der findes en materiel såvel som 

en socialt konstrueret virkelighed, og selvom konsekvenserne af et graduate-program bliver 

konstitueret af handlende individer og nødvendigvis må begrebsliggøres herigennem, så er 

der stadig nogle helt objektive strukturer, der har haft indflydelse herpå.      
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1.3.2 Analysemetode 

I forlængelse af det moderat socialkonstruktivistiske ståsted vil afhandlingen trække på den 

hermeneutiske analysemetode, som tager afsæt i den anskuelse, at der ikke findes nogen 

endegyldig sandhed, hvorfor fortolkning bliver afgørende for at tilnærme sig en forståelse af 

den komplekse og i høj grad menneskeskabte virkelighed. I relation til denne afhandling 

betyder det, at jeg gennem et kvalitativt spørgeskema og en række personlige interviews med 

forhenværende graduates må forsøge at danne mig et billede af, hvordan disse har oplevet 

deres graduate-program, og hvilken effekt programmerne har haft for dem.  

En grundtanke i den hermeneutiske analysemetode er, at tolkningen af et givent fænomen 

uundgåeligt vil blive påvirket af den tolkendes, det vil sige min egen forforståelse af det 

undersøgte fænomen, som følge af de erfaringer omkring programmerne og deres kontekst, 

som jeg har gjort mig på tidligere tidspunkter (Andersen, 1994: 160).  

Denne forforståelse vil der imidlertid blive rykket til, efterhånden som jeg bliver klogere på 

flere af fænomenets underliggende dele, hvorfor fortolkningen bliver en proces, hvor min 

forforståelse og nyerhvervede forståelse løbende vil bearbejde hinanden, hvilket også 

populært betegnes som den hermeneutiske cirkel. Hvad det konkret betyder for mit arbejde 

med denne afhandlings problemstilling er, at jeg som fortolker så vidt muligt vil være 

opmærksom på min egen forforståelse, i takt med at jeg indgår i dialog med de til opgaven 

adspurgte graduates, hvormed en almengyldig forståelse af problemstillingen forhåbentlig i 

sidste ende vil kunne tilnærmes.    

  

1.3.3 Undersøgelsesdesign 

Grundlæggende for opgaven har været litteraturstudiet, som indledende var med til at forme 

de første ideer om den overordnede problematik, sætte mig på sporet af en mere præcis 

problemformulering og samtidig sætte fokus på de emner og teorier, der viste sig relevante 

for afhandlingens problemfelt. 

I afhandlingens tidlige faser var det min opfattelse, at kvalitative, dybdegående interviews 

med et antal af 4-5 graduates skulle danne det empiriske grundlag, men i det indgående 

arbejde med litteratur og teori inden for området fandt jeg efterhånden, at jeg havde brug for 

at få ’kridtet banen op’ inden min videre færd ud i marken. Det vil sige få et tidligt fingerpeg 

om de tydeligste tendenser blandt forhenværende graduates samt en fornemmelse af 

eventuelle ’ømme punkter’, som kunne styrke mit udgangspunkt i de personlige interviews. 

Hermed også en screening af hvem der kunne være særligt interessante at vælge ud fra 

spørgeskemaets respondenter. Af denne årsag begyndte jeg udformningen af et lukket to-
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ledet spørgeskema med kvalitative variable, som har været med til at skabe afhandlingens 

brede empiriske grundlag.  

Spørgeskemaet for denne afhandling (se det fulde skema i bilag 2) blev som udgangspunkt 

udformet med inspiration fra to tidligere foretagne undersøgelser, der hver beskæftigede sig 

med områder, inden for hvilke jeg gerne ville have udvidet min viden. Der er tale om Feild & 

Harris’ undersøgelse fra 1991 af potentielle frustrationskilder på graduate-programmer 

(undersøgelsen uddybes yderligere i afsnit 2.1) samt Sturges, Guest & Mackenzie Davey’s 

undersøgelse fra 2002 vedrørende konkret CSM-adfærd.  

Begge undersøgelser er sorteret i og bearbejdet med denne afhandlings formål for øje men 

har også virket som en god basis for et mere teoretisk funderet spørgeskemadesign. 

I førstnævnte undersøgelse om potentielle frustrationskilder blev otte spørgsmål valgt ud som 

de mest centrale og dækkende for problemfeltet. Eksempler herpå er ”Job responsibilities 

offered during the programme” og “Possibilities of finding a desirable job after the 

programme”. Derudover blev et spørgsmål om respondenternes samlede tilfredshed med 

deres graduate-program tilføjet i slutningen. 

Spørgeskemaets anden del er bygget op omkring elleve spørgsmål fra Sturges et al.’s (2002) 

undersøgelse, opstillet i henhold til deres vurderede klassificering som enten internt 

fokuseret CSM (CSM inden for nuværende virksomhed), eksternt fokuseret CSM (CSM rettet 

uden for nuværende virksomhed) eller en blanding af begge. Endvidere er ved hvert 

spørgsmål anført typen af adfærd i overensstemmelse med Sturges et al.’s (2002, 2010) 

inddeling i undergrupperne netværksadfærd, positioneringsadfærd, indflydelsesadfærd og 

mobilitetsadfærd, jf. afsnit 2.7. Spørgeskemaet er formuleret på engelsk af hensyn til de 

mange udenlandske graduates.   

Det var i min klare interesse at skabe et spørgeskema, som føltes let at komme igennem, kort 

og præcist og i et lukket svarformat. Svarmulighederne blev således rangordnet i en 

ordinalskala; for første skemas vedkommende med værdierne ”Very satisfied”, ”Satisfied”, 

”Somewhat satisfied” og ”Not satisfied” til graduates’enes vurdering af graduate-program-

met.  

For andet skemas vedkommende med værdierne "To a great extent", ”To a moderate 

extent”, "To a small extent" og "Not at all" omhandlende graduates’enes personlige CSM-

tiltag. Svarmulighederne på ordinalskalaen blev efterfølgende forsynet med en talværdi, der 

gjorde det muligt at udregne medianen for hvert spørgsmål. Stadig taler vi dog om en tendens 

for hvert spørgsmål, i og med ordinalskalaen i sin natur begrænser os til cirka-rangordninger. 

Forskellen (den holdningsmæssige afstand) mellem "To a great extent" og ”To a moderate 

extent” er ikke nødvendigvis den samme som forskellen mellem ”To a moderate extent” og 
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"To a small extent". Den tildelte talværdi skal derfor ikke forstås som konstante værdier men 

som hjælp til en vis operationaliserbarhed og tydelighed.    

Det skal understreges, at spørgeskemaets primære formål har været tænkt som udgangs-

punkt for den videre empiriske dataindsamlingsproces. Af denne årsag og på grund af 

spørgeskemaets simple type er der ikke lagt vægt på psykologiske virkemidler i spørgsmåls-

rækkefølgen såsom ’opvarmning’ og ’afkøling’ i spørgestrømmen (Andersen, 2005), dog er 

rækkefølgen opstillet med den logik, som forekom mulig. Spørgeskemaet indledes endvidere 

med en tekst, der beskriver undersøgelsens formål for respondenten, samt giver et overblik 

over de to temaer der dækkes. 

De kvalitative interviews, som jeg efterfølgende foretog med fire forhenværende graduates, 

var alle af delvist struktureret karakter. I praksis betød det, at jeg anvendte en spørgeguide, 

som angav de emner, jeg gerne ville have belyst for at kunne få nye vinkler på min foreløbige 

teoretiske og praktiske viden. Fordelen ved at benytte et delvist struktureret interview er, at 

jeg som interviewer kan lade respondenterne uddybe deres svar og endvidere stille supple-

rende spørgsmål, som er relevante for interviewet og for konteksten. I spørgeguiden har jeg 

anvendt åbne spørgsmål for i så høj grad som muligt at opnå en subjektiv vurdering af den 

pågældende graduate’s oplevelser med graduate-programmet.     

 

1.3.4 Respondenter 

Spørgeskemaet blev distribueret via e-mail og ad to kanaler. Den første kanal var netværks-

baseret, det vil sige gennem forhenværende graduates i min egen omgangskreds og deres 

videresendelse til tidligere graduate-kolleger. Herfra modtog jeg 18 besvarelser med 

repræsentanter fra virksomhederne DONG, Tryg, Danfoss, Carlsberg og Novo Nordisk.  

Den anden kanal gik gennem Ove Munch Ovesen, Senior Business Partner i Global Talent 

Development i Novo Nordisk, som indvilligede i at videresende mit spørgeskema til forhen-

værende graduates inden for Novo Nordisk Business Processes. Jeg modtog herfra 8 

besvarelser. 

De adspurgte graduates afsluttede deres programmer et halvt til to et halvt år inden denne 

undersøgelse. 

Til de personlige interviews blev fire forhenværende graduates valgt ud fra henholdsvis Tryg, 

Novo Nordisk, DONG og Danfoss. To som efter programmet er fortsat i samme virksomhed, 

og to som efter programmet valgte at forlade deres respektive virksomheder. 
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De fire graduates optræder i denne afhandling under fiktive navne af hensyn til ønsket om 

diskretion. 

 

1.4 Afhandlingens struktur 

I dette afsnit gennemgås overvejelserne bag afhandlingens opbygning, som er struktureret i 

seks dele.  

Del 1 består af indledning, problemfelt, afgrænsning og metodeafsnit. Denne del sætter den 

ydre ramme for afhandlingen.  

Del 2 indeholder afhandlingens teoretiske fundament. Indledningsvis behandles graduate-

programmer i et nærmere kritisk lys, og en karakteristik af de deltagende graduates 

forelægges.  Hernæst introduceres relevant karriereteori med særligt fokus på de senere 

årtiers paradigmeskift. Endelig behandles henholdsvis CSM og OCM hver for sig og indbyrdes, 

herunder også den psykologiske kontrakt.   

Del 3 indeholder en delkonklusion på det teoretiske afsnit samt en kort opsummering af de 

opstillede hypoteser. 

Del 4 sætter rammen for den empiriske undersøgelse, som tager afsæt i et kort to-delt 

spørgeskema og følges op af fire uddybende personlige interviews.  

Del 5 udgør afhandlingens centrale del, diskussion og analyse, som har til formål at besvare 

afhandlingens problemformulering.  

Del 6 udgør afhandlingens samlede konklusion. 
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CSM OCM

Øre-
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programmer
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Nedenstående figur søger at illustrere afhandlingens brede ramme, de indbyrdes sammen-

hænge, samt den valgte vinkel for nærværende afhandling.  
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2. Teori 

I dette kapitel følger først et nærmere blik på de omdiskuterede graduate-programmer samt 

de til programmerne udvalgte graduates og dernæst en kritisk historisk gennemgang af 

karriereteorien og det nylige paradigmeskift. Gennemgangen har til formål at skabe en 

referenceramme og et fundament til anvendelse i afhandlingens efterfølgende afsnit, som 

kritisk behandler begreberne CSM, OCM og sidst den psykologiske kontrakt. 

 

2.1 Graduate trainee-programmer 

“I see nothing but problems with traditional high-potential programs in the current 

environment. First the problem these programs were designed to address no longer 

exists. Second they represent the most extreme example of long-term career planning 

which is not likely to be functional. Third, to the extent that high-potential programs 

are seen as a special recognition and a reward of sorts, the reward is not for 

performance, which is the usual goal in organizations. It is for potential, something that 

is hard to see and can easily appear arbitrary” (Cappelli, 2008a:194). 

Citatet fra Cappelli indfanger på mange måder den negative strømning, som programmerne 

er løbet ind i de senere år, og som kommer sig stadigt mere til udtryk i litteraturen (Thomp-

son et al., 1985; Kovach, 1986; Feild & Harris, 1991; Clark, 1992; Larsen et al., 1998; Cappelli, 

2008a, 2008b; Bottger et al., 2010).  

En kort opsummering af de væsentligste kritikpunkter og identificerede risici er påkrævet for 

et mere nuanceret billede af graduate-programmerne: 

 Generel usikkerhed og ustabilitet i virksomhedernes omgivelser 

Hvordan planlægger man karriereudviklingsprogrammer for fremtidige ledere, når ingen 

efterhånden ved, hvordan morgendagen ser ud? Som Larsen et. al. (1998) påpeger: "High-

flyer programs traditionally prepare individuals for an unknown future with a career 

management tool that reinforces present organizational characteristics”.  

Kritikpunktet berører endvidere en påstået fasttømrethed i programmernes struktur og dertil 

vanskeligheder ved effektivt at modsvare nye krav udefra såvel som indefra. (Larsen et. al. 

(1998). Ved behov for ændringer i programmernes design eller afvikling kan de vise sig at 

være tunge at danse med, og under processen kan det indledende behov for forandring i 

programmet i mellemtiden være blevet et helt andet.  
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 Risikabel investering 

Intet i et graduate-program kan forhindre graduates’ene i at forlade virksomheden efter (eller 

under) forløbet. Det er et på forhånd kendt vilkår, men et tab der nødvendigvis må kalkuleres 

med. Virksomheden investerer en klækkelig sum penge og energi i udviklingen af 

graduates’ene, med samt et virksomheds-/branchekendskab der er dyrebart. Virksomheden 

mister altså ikke bare et formet og ’kampklart’ talent, men også viden og indsigt, der kan 

komme konkurrerende virksomheder til gode. I visse tilfælde kan det endda være fordelagtigt 

for en anden konkurrerende virksomhed at tilbyde en højere løn end den graduaten efter-

følgende får tilbudt af sin ’egen’ virksomhed, fordi denne konkurrent ikke sidder med samme 

slags investeringsomkostninger, der på den ene eller anden måde skal dækkes ind igen 

(Cappelli, 2008:168). 

 Jobopgaver af dårlig og overfladisk karakter  

De hyppige jobrotationer, som graduate-programmerne indebærer, berører problematikken 

omkring individuel læring, og hvordan denne stimuleres optimalt. Fordi graduates’ene 

entrerer en afdeling med en på forhånd fastlagt tidshorisont på eksempelvis seks måneder, 

opstår forståeligt nok tilbøjeligheden til at give graduate’en afgrænsede og mere eller mindre 

rutineprægede opgaver. Det er ganske enkelt for stor en risiko at have graduate’en indrulleret 

i et større, udfordrende projekt for efterfølgende blot at se ham eller hende blive sendt videre 

i systemet med deraf følgende tab af vigtig viden og indsigt for afdelingen. Således stilles 

virksomhederne i et dilemma, for hvor ovennævnte scenarie gerne skulle undgås, er det en 

udbredt opfattelse, at læring i en given situation afhænger af kvaliteten af de opgaver, man 

bliver budt (Larsen, 1997).          

 Programmerne som selvopfyldende profeti  

De udvalgte graduates bliver fra starten øremærket som 'gode' som resultat af at have 

bestået den indledende optagelsesprøve. Herefter kan der være tendens til, at den opad-

gående karrierevej på det nærmeste bliver betragtet som en selvfølge, om end mange 

faktorer kan have spillet ind siden. Som påpeget af Cappelli (2008): ”It is common for 

someone to go through a developmental process and not “get it” – that is, the candidate 

doesn’t seem to have developed the competencies to handle the jobs for which he or she is 

positioned” (:154).  

Forholdene kan dog også bunde i graduate’ens personlige motivation, der meget vel kan have 

ændret sig siden starten af programmet, et ønske om større ligevægt i balancen mellem 

karriere og familieliv osv.  
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 Urealistisk høje forventninger fra graduates’enes side 

Hvis forretningsvilkårene pludselig ændrer sig, og udviklingsmulighederne ændres eller 

forringes, kan graduates’enes motivation potentielt vende til decideret utilfredshed og i sidste 

ende exit fra virksomheden (Clark, 1992:139). 

 Frustration hos graduates’ene under og efter forløbet 

Vi er fremme ved kernen i denne afhandling: de subjektive konsekvenser af graduate-

programmerne. I Feild & Harris’ undersøgelse var manglen på karriereplanlægning og 

karrierevejledning efter programmet den største samlede kilde til frustration for 

graduates’ene (1991:5).   

“The traditional concerns with an assessment of the individual and self-understanding in 

relation to occupational demands and the potential rewards of career alternatives are not 

supplanted in the organizational context, but the assessment of organizational requirements 

and organizational understanding in relation to organizational futures is often paramount” 

(Walsh & Savickas, 2005:299). 

Samtidig blev det i undersøgelsen dokumenteret, at der i flere tilfælde var konkrete forskelle 

mellem henholdsvis virksomhedens (de programansvarlige) og graduates’enes opfattelser. Ud 

af de 17 potentielle kilder til frustration, der blev belyst, var der uoverensstemmelser ved 8 af 

dem. For det første underestimerede virksomheden graden af frustration udledt af især 

følgende fire kilder: 1) Manglen på karriereplanlægning og karrierevejledning efter program-

met, 2) manglende jobudfordringer, 3) manglende ansvar og 4) usikkerhed med hensyn til 

jobopgaver efter endt forløb. Overestimeret blev til gengæld graduates’enes frustration 

vedrørende løn og deres frustration som resultat af for høje forventninger (Feild & Harris, 

1991). 

Kritikken skal naturligvis ikke stå alene. For det første er vurderingen af graduate-program-

mers fortsatte berettigelse, i høj grad afhængig af i hvilken kontekst de kører (Larsen et.al., 

1998). Den virkelighed som programmerne udsprang af i 1960’erne og 70’erne med store, 

hierarkiske organisationer, der opererede i temmelig stabile og forudsigelige markeder, er 

ikke komplet ændret. Nok er billedet blevet rystet en del siden da, men der findes stadig 

organisationer inden for visse brancher, f.eks. medicinalindustrien og energisektoren, der har 

en størrelse og en stabilitet samt et behov for medarbejdere med helt branchespecifikke 

kompetencer, hvor det kan argumenteres, at graduate-programmer er tilstrækkeligt sikre 

investeringer.  

 

Når dette er sagt, er graduate-programmer utvivlsomt et effektivt middel for virksomheden til 

at tiltrække potentielle talenter. Antallet af håbefulde ansøgere hvert år er tårnhøjt (Svan, 
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2009), og kun de mest lovende bliver grundigt valgt ud gennem samtaler, psykologiske tests 

og et afsluttende assessment centre. Ansøgerne bliver draget af den særlige opmærksomhed, 

som programmerne tilbyder samt af mulighederne for at blive betroet en ansvarsfuld stilling 

inden for overskuelig fremtid.  

Graduate-programmerne må i sin grundform siges at have en stor motivationsfaktor 

indbygget – der er (i hvert fald i to år) garanti for exceptionelle udfordringer og udviklings-

muligheder. Det er en prestigefyldt kickstarter på karrieren og en værdifuld markør på CV’et 

senere hen.  

”Early performance, when highly positive, tends to "stick" to the person and this image has an 

impact on offers made regarding further career steps. There is a signaling effect that begins 

with selection and recruitment and follows the person throughout his or her career” (Sheridan 

et al., 1990:578-579).  

Hovedformålet for virksomheden på den anden side er at skabe high-performance og loyalitet 

– at graduate’en efterfølgende bliver og bruger sine tillærte kompetencer til gavn for virksom-

heden. Som pointeret af Smith-Ruig (2008): 

“The socialization process inherent in fast-track programs may be so powerful that even if the 

candidates enter the fast track with a fairly modest desire for upward mobility, they end up 

with a much higher motivation to advance”. 

Larsen et al. (1998) påpeger endvidere, at graduates på et graduate-program ofte bliver 

forfremmet hurtigere end deres øvrige kollegaer, og at de samtidig bliver i hvert job i kortere 

tid. Der er med andre ord tale om intensiverede opgaver og erfaringer, der giver god ’credit’ 

på CV’et på den videre færd ud i arbejdslivet.  Som opfordret til af Novo Nordisk: ”Sign up for 

a steep 2-year career climb” (novonordisk.com, Graduate Programme introduction). 

De indledende kritikpunkter samt Feild og Harris’ resultater fra undersøgelsen af mulige 

frustrationskilder ved graduate-programmer, jævnfør s. 16, styrker dog stadig en formodning 

om, at en vis utilfredshed fra graduates’enes side vil være at spore i denne undersøgelse, 

hvorfor afhandlingens første hypotese lyder således: 

 

Hypotese 1: Undersøgelsen vil afdække en vis utilfredshed med programmerne på en 

eller flere faktorer, som eksempelvis dårlige jobopgaver, mangel på mentoring 

eller ikke-indfriede forventninger. 
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2.2 Hvem er graduates’ene? 

Graduate-virksomhederne melder officielt ud i deres præsentationer på egne hjemmesider, at 

de til programmerne søger nyuddannede ’top-of-class’-talenter, der er performance- og 

resultatorienterede, ambitiøse, forandringsparate, sociale og udadvendte, internationalt 

orienterede samt passionerede for at lære, hvilket den grundige rekrutteringsproces må 

formodes at finde frem til som kendetegn ved de valgte ansøgere. 

Samtidig må det formodes at graduate-aspiranterne – set i lyset af deres uddannelsesniveau 

og ønsket om plads på et graduate-program – har en vis karrierebevidsthed og et vist 

ambitionsniveau for deres videre jobudvikling. Det pointeres endvidere, at guldrandede virk-

somheder stadig er de mest attraktive for de unge nyuddannede, som selv søger et ’brand’; 

en virksomhed med et godt corporate image (Larsen (red.):137). 

Det er nærliggende at tage fat i klicheen om generation Y, de unge håbefulde aspiranter der 

entrerer arbejdsmarkedet i disse år. De karakteriseres som konkurrenceprægede indivi-

dualister, der vil have spændende og udfordrende arbejdsopgaver, og som forlanger respekt 

men også forventer en balance mellem arbejde og privatliv.  Generation Y er vokset op i et 

overflodssamfund med næsten uanede økonomiske, materielle og uddannelsesmæssige 

muligheder, og den kollektivitet der i en vis udstrækning eksisterede hos tidligere genera-

tioner, synes langsomt at blive fortrængt af et stigende behov for at styre og realisere sig selv 

individuelt i alle livets aspekter.  

Hvorvidt disse generelle karakteristika tegner et retvisende billede af nutidens graduates må 

naturligvis tages med forbehold, men der er næppe tvivl om, at graduates som en samlet 

gruppe skiller sig ud ved at være særdeles ressourcestærke og kompetente unge nyud-

dannede med høje forventninger til dem selv og ikke mindst til deres videre udviklings-

muligheder.  

 

2.3 Karrierebegrebet 

Allerede i slutningen af det 16. århundrede fik ordet ’karriere’ en figurativ betydning, defi-

neret i Oxford English Dictionary som “a rapid and continuous ‘course of action, uninterrupted 

procedure’” (Gunz & Peiperl, 2007:3). Det var dog først meget senere – i begyndelsen af 1900-

tallet – at begrebet blev koblet til arbejde og arbejdsliv, som vi forstår og tolker det i dag.  

At indkredse oprindelsen af en decideret ’karriereteori’ inden for organisationsforskning, som 

denne afhandling særligt interesserer sig for, er straks sværere. For selvom karriere først 

begyndte at referere til arbejde i egentlig forstand for godt hundrede år siden, siger det sig 

selv, at der er blevet filosoferet og teoretiseret omkring menneskers beskæftigelser og 
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livsbaner i lang tid før det (Moore, Gunz & Hall 2007:14). Platon og Cicero var blandt de 

første, der formelt begynder at lufte moralske tanker omkring menneskers vej gennem livet, 

og hvordan hver enkelt bedst muligt finder sit rette spor. I Ciceros De Officiis (‘Om pligterne’), 

ca. 50 f.Kr.: ”We must decide what manner of men we wish to be and what calling in life we 

would follow; and this is the most difficult problem in the world” (Moore, Gunz & Hall, 

2007:21). 

Karrierebegrebet ligger i et spændingsfelt mellem andre forskningsområder, der enten på den 

ene eller anden vis overlapper hinanden. Som Arthur et al. påpeger: ”…unlike many social 

science concepts, the concept of the career is not the property of any one theoretical or 

disciplinary view. …The career concept is shared among a diversity of perspectives.” (1989:7). 

Således trækker karrierebegrebet på elementer inden for blandt andet psykologi, sociologi, 

dannelsesteori, økonomi, antropologi og utallige underkategorier ind imellem (Gunz & 

Peiperl, 2007:3), hvilket resulterer i en karrierelitteratur, der ’spreder sig ud’ på kryds og 

tværs i stedet for at være grene og undergrene, der er logisk og hierarkisk bundet til 

hinanden. Dette betyder umiddelbart, at disciplinerne indbyrdes har meget lidt med hinanden 

at gøre.  

I lang tid fandtes der intet anerkendt ’mødested’ inden for organisationsforskningen, hvor de 

mange forskellige perspektiver på karriere på tværs af de samfundsvidenskabelige discipliner 

kunne udveksles. Der blev skrevet om forskellige karriererelaterede emner hist og her, men 

ikke noget der rigtig fik skabt et egentligt fundament. Men i 1970’erne begynder der at ske 

noget. Donald Super og en håndfuld akademikere fra Boston-området bliver organisatorer for 

en række uformelle seminarer og møder, der hver især har karrierebegrebet på dagsordenen. 

Også ’Academy of Management’ tager del i diskussionen, hvilket afføder en reel karriere-

interessegruppe, der i 80’erne bliver en delegation i sig selv. Ydermere bliver årtiet rammen 

om tre betydningsfulde udgivelser i bogform: Hall’s Careers in organizations (1976), Schein’s 

Career Dynamics (1978) og Van Maanens Organizational careers: Some new perspectives 

(1977) (Moore, Gunz & Hall, 2007). Disse faktorer får i dag langt de fleste organisations-

forskere til at pege på 70’erne som den periode, der fornyede karrieretænkningen (Derr & 

Briscoe, 2007) og åbnede dørene op for nutidens karriereteori. 

En væsentlig diskussion omkring karriereteori i en organisatorisk kontekst er dog stadig 

uenigheden mellem forskere om, hvorvidt karriereforskningen overhovedet kan betragtes 

som et felt i sig selv. I 1989 udgav Arthur, Hall & Lawrence bogen Handbook of Career Theory, 

i hvilken det blev udtrykt ”career theory has ’gone legitimate’. We have become established. 

We have become a field.”, hvilket anses som en milepæl for den organisatoriske karriere-

forskning og sidenhen har vundet bred enighed blandt øvrige forskere og teoretikere 
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(Feldman, 1989, Sullivan, 1999). Denne udmelding ses dog til stadighed udfordret, særligt af 

Collin & Young (2000): “It would seem that the best way of addressing the complex and 

multilevel relationships that comprise career has to be multidisciplinary. However … the field 

of career remains largely fragmented …” (p. 293). 

Gunz & Peiperl (2007) er uenige i denne kritik. De argumenterer for det første, at antallet af 

karriererelaterede artikler, såvel som forskere der skriver dem, stiger hvert år. Og for det 

andet at der er en klar skillelinje mellem eksempelvis karriereforskere, der beskæftiger sig 

med ledelsesmæssige aspekter, og forskere der beskæftiger sig med karrierevalg, uddannelse 

og vejledning.  Gunz & Peiperl går dog herfra videre til at konkludere at: ”the task of keeping 

track of research and scholarship on careers becomes increasingly difficult” og umiddelbart 

herefter at “its (the tree that is the field of career studies) branches grow ever more distant 

from each other”. Begge udtalelser synes at imødekomme Collin & Youngs (1986, 2000) 

pointe om manglende organiseringsprincipper og sammenhæng. Til dette indvender Gunz & 

Peiperl (2007) imidlertid, at man mere skal se karrierefeltet som værende organiseret i 

særskilte delfelter, der hver følger deres egne agendaer, end som ét samlet hele. En entydig 

konklusion er således svær at komme frem til, men hvis karriere i sig selv skulle være blevet 

grænseløs, så er det måske symptomatisk, hvis det samme er tilfældet for forskningen. 

 

2.3.1. Afhandlingens definition på karriere 

Afhandlingen vil – med enkelte modifikationer – anvende Arthur et al.’s definition på karriere 

som værende “the evolving sequence of a person's work experiences over time” (1989:8). 

Dette kræver en nærmere uddybning. Definitionen har efterhånden godt 20 år på bagen, 

hvilket rejser det berettigede spørgsmål, om det overhovedet kan forsvares som rettesnor for 

en undersøgelse anno 2011. Jeg argumenterer for to modsvar herpå. 

For det første har definitionen haft stor genklang op igennem karrierelitteraturen fra dengang 

til nu. Så sent som i 2007 udgav Gunz & Peiperl Handbook of Career Studies, der indeholder 

en ’up-to-date-samling’ af bidrag, skrevet af ledende eksperter inden for en række af 

karriereforskningens felter. Gunz & Peiperl fremhæver i bogens indledning: ”..the present 

volume is not, and was never intended to be, a revision of the 1989 Handbook. Partly because 

the field has matured even more in the intervening years and partly because of our own 

predilections, we chose an entirely different approach, in many ways a much more 

conventional one.“ (:2).  

Ikke desto mindre er det Arthur, Hall & Lawrence’s ”the evolving sequence of a person's work 

experiences over time”, der anvendes som bogens arbejdsdefinition på karriere (Gunz et al.:4) 

og således fungerer som udgangspunkt for samtlige af bogens bidragsydere. Valget begrundes 
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som følger: “It has the virtue of being succinct and of leaving the matter open as to whether 

we are interested in experiences as the person experiences them … or as others see them … 

and whether we are interested in the person as an individual or in the institutions through 

which he or she passes in the course of life …” (:4).  

Det er denne argumenterede fleksibilitet og smidighed, jeg mener taler til fordel for den 

indlejrede evne i definitionen til at følge med tiden og stadig være holdbar i karrierebilledet 

den dag i dag. Det er samtidig en smidighed, jeg ønsker at fastholde i afhandlingen, og som 

gør det ligetil at inddrage og undersøge samspillets betydning mellem graduate og organisa-

tion (graduate-programmerne) i den løbende ’karriereskabelse’.  

Anvender man til sammenligning Hall’s definition fra 2002 “the individually perceived 

sequence of attitudes and behaviors associated with work-related experiences and activities 

over the span of the person's life” (:12) ligger fokus efter min mening for entydigt på det 

enkelte individ og dennes forståelsesramme og adfærd alene, hvilket ikke giver det rette 

billede af karrierebegrebets uundgåelige dobbeltsidede kompleksitet. For selvom denne 

afhandling har graduates’enes vinkel som sit omdrejningspunkt, så spiller organisation/ 

program en ikke uvæsentlig rolle og indflydelse, der aldrig bør borttænkes. 

Som Doyle i Collin & Young, 2000:228 påpeger, kan eller skal karriere aldrig anskues ude-

lukkende ud fra individets subjektive oplevelse. Og som understreget af Garavan & Coolahan’s 

(1996:39): ”Careers are usually made within organizations and therefore career dynamics are 

influenced to a considerable degree by matters organisational”. 

For det andet forekommer det nærværende valg af karrieredefinition at være relativ simpel. 

Også i den banebrydende The Boundaryless Career (Arthur & Rousseau, 1996) anvendes 

Arthur et al.’s definition fra 1989, men her fremhæver Bird (1996) dog, at han finder denne 

for overfladisk og argumenterer for en udvidelse, således at definitionen kommer til at lyde 

“careers as accumulations of information and knowledge embodied in skills, expertise and 

relationship networks that are acquired through an evolving sequence of work experience over 

time” (:150). Hans begrundelse lyder, at selvom arbejdsoplevelser udgør den primære meka-

nisme, igennem hvilken karriere fremkommer, så repræsenterer de ikke karriere i sig selv 

(:150). 

Jeg vil dog mene, at det er overflødigt. Snarere ville jeg mene, at hvad der manglede, var en 

tydeligere betoning af samspillet og den gensidige afhængighed mellem subjektiv (intern) og 

objektiv (ekstern) karriere. Og hvis denne bliver tilføjet, at definitionen trods sin alder er 

forsvarlig at anvende i denne afhandling. Jeg foreslår derfor følgende supplement, og det er 

den, jeg herefter vil gå ud fra: 
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”the evolving sequence of a person's work experiences over time embedded in the interaction 

with organizations”. 

 

2.4 Organisation Man – den traditionelle karrieremodel 

I 1956 udgiver organisationsanalytikeren William H. Whyte The Organisation Man. Bogen 

angriber magtforholdet mellem det arbejdende individ og de store bureaukratiske 

organisationer, der opstod efter 2. verdenskrig. Hvordan mange individer ’ejes’ af organisa-

tionen i stedet for blot at arbejde for den. Og hvordan belønningen herfor – økonomisk 

sikkerhed og tryghed – kun graver fælden endnu dybere. ”…The young men have an implicit 

faith that The Organization will be as interested in making use of their best qualities as they 

are themselves, and thus equanimity they can entrust the resolution of their destiny to the 

Organization. …The average young man cherishes the idea that his relationship with The 

Organization is for keeps.” (Arthur & Rousseau, 1996:268).  

”The Organization Man” var en bestseller dengang og er i dag et uhyre populært symbol, om 

end simplificeret, på daværende karriereopfattelse.  

Den traditionelle karriere opstod i kølvandet på den industrielle revolution, fordi omstændig-

hederne så at sige kaldte på det. Den bureaukratiske organisationsstruktur bygget op omkring 

hierarki, fastlagte jobstrukturer og regelstyring bød sig til som en glimrende karrierestige, 

hvor hvert individ kunne bevæge sig opad, indtil loftet for hans kapacitet var nået. Den 

traditionelle karriere kendetegnes således ved at udspille sig inden for en eller to 

virksomheder i en stabil organisation og med klare retningslinjer til linjecheferne om medar-

bejdernes karrieremæssige muligheder og valg (Nicholson, 1996).  

I den traditionelle forståelse har det at gøre karriere således været tæt knyttet til udviklingen 

af ledere (Lindorf & Lynge, 2010), i og med den eneste anerkendte karrierevej var vertikal og 

trinvist opadgående. Karriere var for de få, der havde kapaciteten til at avancere til et vist 

niveau, og karrieresucces blev målt på ydre, objektive faktorer såsom løn, titel og forfrem-

melse. ”En god ting ved den traditionelle karriere var, at folk forstod den” (Arthur & Rousseau, 

1996:4). 

 

2.5 Hvad der skete efter Organisation Man blev vist døren 

Siden tilblivelsen af det klassiske karrierebegreb er der sket store samfundsmæssige 

forandringer i form af ny økonomi, moderne teknologiske landvindinger og tiltagende globa-

lisering. Dette har ikke mindst haft gennemgående betydning for organisationer, som har 

måttet tilpasse sig en ny og dynamisk virkelighed. Svaret har i mange tilfælde været ændrede 
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organisationsstrukturer, som i højere grad er netværks- og projektbaserede og således 

besidder den nødvendige tilpasningsevne og fleksibilitet på tværs af virksomheden og i 

forhold til markedet. 

I samme takt er karriere blevet et mere og mere uforudsigeligt, omfavnende og komplekst 

fænomen. De traditionelle rammer, som omgav Organisation Man, er i vid udstrækning blevet 

sprængt og har forlangt af individet i højere grad selv at agere herre over eget arbejdsliv, at 

være omstillingsparat og at operere selvstændigt. Det mest signifikante kendetegn for 

paradigmeskiftet inden for karriereteorien er således, at det primære ansvar for et individs 

karriere flyttes fra organisationen til individet selv.  I den bredere kontekst skal fokusskiftet i 

karriereteorien selvfølgelig også ses i relation til en tiltagende individualistisk strømning i 

samfundet generelt, hvor det enkelte menneske og dettes subjektive forståelse kommer til at 

stå mere og mere i centrum.  

Hvor arbejde førhen havde en helt altafgørende central rolle i et menneskes liv, afspejler de 

nye karriereopfattelser i højere grad arbejde som blot en ud af mange betydningsfulde roller 

for det individuelle menneske i det postmoderne samfund.  

Mobilitet bliver ligeledes et centralt begreb til forståelsen af, hvordan karrierer udvikler sig i 

den postmoderne tidsalder (Ng, Sorensen, Eby, & Feldman, 2007; Sullivan, 1999; Forrier, Sels 

& Stynen, 2009). Hvor karriereudvikling tidligere var ensbetydende med en vertikal bevægelse 

for de få, argumenteres karriereveje nu at stikke ud i alle retninger i de fladere organisations-

strukturer – horisontalt på tværs af funktioner, radialt ind til kernen af virksomheden, 

centrifugalt ud til datterselskaber og geografiske destinationer osv. I overensstemmelse 

hermed bliver karrierebegrebets forhenværende tilknytning til ledere nu trukket ud til også at 

dække utallige andre medarbejdergrupper; specialister, produktionsmedarbejdere osv.  

Hvad det nye karriereparadigme grundlæggende gør op med er jobsikkerheden. Som aktører i 

en ustabil og foranderlig omverden kan virksomheder ikke længere love livslang ansættelse til 

gengæld for medarbejdernes loyalitet. I stedet vokser en ny form for psykologisk ’bytte-

handel’ frem, betegnet af Peiperl & Arthur (2000) som employability med hensyn til 

performance og fleksibilitet. Employability forstået på den måde at virksomheden for sine 

medarbejdere skaber muligheder for læring og udvikling, så individet bibringes de værktøjer, 

der – forvaltet ’rigtigt’ af det enkelte selvstyrende individ – kan bidrage til personlig udvikling 

på jobbet, nye færdigheder og bedre balance mellem arbejds- og privatliv (Reitman & 

Schneer, 2003). For virksomheden betyder medarbejdernes performance og fleksibilitet 

muligheden for hurtigere respons på forandringer og for effektiv tilpasning til skiftende 

markedsmæssige behov, hvad enten det er i form af strukturelle ændringer, udvidelser eller 
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nedskæringer. For individet er det samtidig muligheden for at øge sin ’marketability’/ 

attraktivitet/prissætning over for andre virksomheder også.  

Ud af det væld af nye karrierebegreber, der udsprang som følge af 70’er-litteraturens opgør 

med den traditionelle karrieremodel, er det Arthur & Rousseau’s ’grænseløse’ (boundaryless) 

karriere (1996) og Hall’s ’omskiftelige’ (protean) karriere (1976), der har haft den største 

gennemslagskraft. De to begreber bliver ofte brugt til at dække over det samme grund-

læggende skift i karrierelitteraturen, som anført oven for – af en række forskere blot refereret 

til som ’ny’ karriere under ét – men der er alligevel nævneværdige forskelle i de to begrebers 

fokusområder, som gør en klarere distinktion nødvendig. 

 

2.5.1 Den grænseløse karriere  

DeFilippi & Arthur (1996:16) definerer grænseløs karriere som ”…sequences of job 

opportunities that go beyond the boundaries of a single employment setting”. Eller sagt af 

samme forskere på en anden simpel måde “alt det som traditionel karriere ikke er”: 

”The concept of the boundaryless career does not characterize any single career form, but 

rather ‘a range of possible forms that defy traditional employment assumptions’” (Arthur & 

Rousseau, 1996:101. Således altså lidt af en opgave at forsøge at gøre overskuelig.  

Det er en bred definition, men typiske karakteristika for den grænseløse karriereopfattelse 

må søges sammenfattet som følger: individuel ansvarlighed for karrierestyring, mobile færdig-

heder hos det arbejdende individ/’employability’, viden, kvalifikationer på tværs af flere 

virksomheder, personlig identifikation med meningsfuldt arbejde (Mirvis & Hall, 1996) og 

udviklingen af personlige netværk. 

Endvidere bygger den grænseløse karriere ifølge Arthur and Rousseau (1996) på uafhængig-

hed fra, snarere end afhængighed af, traditionelle organisatoriske karriereprogrammer. 

Sullivan (1999) påpeger imidlertid, at grænseløs karriere i virkeligheden er et temmelig 

misvisende begreb. For det første fordi systemer behøver ydre grænser for at definere sig selv 

og adskille sig fra omgivelserne. Ergo kan karriere ifølge Sullivan (1999) ikke være grænseløs, 

men man kan tale om at de grænser, der førhen syntes at omspænde karriere, jævnfør 

Organisation Man, nu i højere grad er blevet gennemtrængelige. For det andet; det grænse-

løse karrierebegreb har stadig forbindelse til det traditionelle organisatoriske karriere-

perspektiv, i og med det er organisationer og ikke individer, der har grænser. Baseret på disse 

ræsonnementer argumenterer Sullivan, at grænseløs karriere er anvendelig, når karriere 

undersøges fra en organisatorisk synsvinkel, men at det givetvis vil give større mening at 

bruge begrebet protean – herefter ’omskiftelig’ – karriere, når udgangspunktet er det enkelte 

individ.  
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Forrier, Sels & Verbruggen (2005) er enige i denne betragtning og tilføjer, at grænseløs 

karriere ikke siger noget om individets psykologiske oplevelse af hans eller hendes karriere. 

Og det er her, Halls omskiftelige karriere kommer ind i billedet. 

 

2.5.2 Den omskiftelige karriere 

Hall definerer omskiftelig karriere som ”a career in which the person, not the organization is in 

charge, the core values are freedom and growth, and the main success criteria are subjective 

(psychological success) vs. objective (position, salary” (Hall, 2004:4). Essensen er, at hvert 

individ skal tage ansvar for, definere og guide sig selv mod oplevet karrieresucces. Omskiftelig 

karriere er individets kontrakt med sig selv, snarere end mellem individet og organisation 

(Baruch, 2006), og gevinsten er en personlig følelse af selvrealisering og tilfredshed.  

Men alligevel blander de to begreber sig i den komplekse karrierelitteratur (Forrier et al., 

2005; Briscoe et al., 2006). Grænseløs karriere kan meget vel være noget af det, der baner 

vejen for personlig succes hos den enkelte, ligeså vel som omskiftelig karriere også kan tage 

form af mobile karriereveje.   

Jeg vil i det efterfølgende bruge betegnelsen ’ny’ karriere som dækkende for grænseløs såvel 

som omskiftelig karriere men med de ovennævnte forskelle in mente.  

 

2.6 Paradigmeskiftet i karriereteorien – hvad er status? 

Som anført i indledningen er nogle karriereforskere af den overbevisning, at den traditionelle 

karriere og dennes karakteristika ikke længere vil være at finde i det 21. århundredes 

karrierelandskab (Hall, 1996; Cappelli, 1999). Det interessante spørgsmål er derfor, hvordan 

og i hvor høj grad det nye karriereparadigme reelt afspejler sig i den virkelige verden. 

Forrier, Sels & Verbruggen (2005) indleder diskussionen med at påpege, at både traditionel og 

’ny’ karriere er idealer; uopnåelige yderpunkter på en skala der indeholder utallige varianter 

af karriereveje. Det samme gør Baruch (2006), som kalder både traditionel og ny karriereteori 

for ’ekstreme scenarier’, der ikke afspejler, hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud:  

“Scholarly work in the area of careers suffer(s) from what I call pendulum views phenomenon. 

There is a tendency to argue that careers are developing in a certain extreme direction (e.g. 

either under full control of the organization or under full control of the individual), whereas in 

fact the shifts are modest. This calls for the scholarly world to adopt a balanced perspective.” 

(Baruch, 2006).  

Baruch medgiver, at meget utvivlsomt er sket inden for de seneste årtier men pointerer ikke 

desto mindre, at mange virksomheder stadig opererer i relativt stabile omgivelser med 
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veletablerede ledelsesstrategier, at en betydelig del af det traditionelle system således bliver 

holdt intakt, at bevægelse opad en – dog fladere – hierarkisk karrierestige, høj løn og status 

udadtil stadig er styrende succeskriterier hos mange individer, at virksomheder stadig har 

meget at skulle sige i career management, og at den psykologiske kontrakt mellem virksom-

hed og individ ej heller førhen var en helt fastlåst størrelse.  

En række forskere har i de senere år gennemført undersøgelser, der med forskellige indgangs-

vinkler belyser, i hvilken grad nyuddannede MBA’ere hælder til henholdsvis traditionel og ny 

karriere. 

I en undersøgelse fra 2003 af engelske MBA’ere fandt King (2003) først og fremmest, at 

selvom employability af de adspurgte blev vurderet som vigtigere end jobsikkerhed, så 

fremgik det også, at udvikling inden for én virksomhed var vigtigere end hyppige skift af 

arbejdsgivere. Som King (2003) tilføjer: ”They were very concerned about their employability, 

but this had as much to do with progression within their current firm as beyond it”. King’s 

resultater antyder altså, at MBA’erne nok har taget ideen om ny karriere til sig, men ikke 

desto mindre stadig forventer, at deres karrierer skal udvikle sig på en mere traditionel måde. 

Mayrhofer et. al. indhentede i 2005 endvidere data fra det såkaldte Vienna Career Panel 

Project (ViCaPP), en undersøgelse der over 20 år (2000-2020) følger karrieremønstrene for et 

stort antal afgangselever fra henholdsvis en stor østrigsk Business School samt et anerkendt 

teknisk universitet (2005:44). Til Mayrhofer et. al.’s undersøgelsesformål blev en population 

på 638 personer valgt ud med en gennemsnitsalder på 28 år. Af disse foretrak 42,3 procent en 

traditionel karriere, 53,6 procent en ’ny’, målt på faktorer såsom selvpromovering, motivation 

for lederskab, fleksibilitet, socialisering og målorientering (2005:45). Altså en cirka fifty-fifty 

fordeling, som taler for det mere balancerede perspektiv, som Baruch tidligere efterspurgte, 

og som Mayrhofer et. al. også konkluderer på: “…we follow King (2003:20) in stating that 

"contemporary exclamations about the decline of the traditional career are premature"” 

(2005:51).      

Netop King (2004) har endvidere et interessant argument, der tager afsæt i en betragtning 

om, at karriere for langt de fleste ikke passer minutiøst til hverken det ene eller andet para-

digme: at mange følger en virksomhedsbestemt karrierevej i dele af deres arbejdsliv, mens de 

på andre tidspunkter drejer af og går egne veje. Det samme understøttes af Smith-Ruig’s 

(2008) analyse af karrieremetaforer og understøtter ikke mindst, hvordan karriere er en 

”evolving sequence of a person's work experiences over time”. 

Alt i alt konkluderer en række forskere, at påstande om farten og uundgåeligheden af skiftet 

fra traditionel til ny karriere må sættes i et mere forsigtigt perspektiv (Forrier et. al.2005; 
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Baruch, 2006; King 2003, 2004; Mayrhofer et al., 2005; Reitman & Scneer, 2003). Forrier et. al. 

(2005) udvider følgelig med seks karrieretyper, der ligger inden for ovennævnte spænd: den 

bundne, den grænseløse, den blivende, den hjemløse, den fangne og den løsgjorte 

karriere(vej) målt på faktorer såsom ønsker om stabilitet, fleksibilitet og forandring. 

Mayrhofer et. al. (2005) arbejder også med sådanne modificeringer af karriereveje. Men hvor 

Forrier et. al. bevæger sig på hele skalaen mellem traditionel og ’ny’ karriere, holder 

Mayrhofer et al. sig inden for det nye paradigme i deres undersøgelse af Austrian business 

school graduates, det vil sige forskellige varianter af postmoderne karriereveje. For som de 

argumenterer indledningsvis: ”… the differentiation between organisational and post-

organisational careers seems to be firmly established”. Dette strider imidlertid imod Baruch’s 

førnævnte understregning af de uklare grænser, der stadig eksisterer mellem det gamle og 

det nye paradigme. 

En anden meget interessant betragtning omkring paradigmeskiftet inden for karriereteorien 

fremføres af Thomas & Inkson (2007), der tager udgangspunkt i det meget stærke fokus på 

individet, som det nye karrierebegreb hylder. Det vil som sagt – og lidt firkantet – sige mobile 

individer, der frivilligt og på eget initiativ sammenstykker deres karrierer på tværs af fysiske 

og psykologiske grænser. De argumenterer, at tilbøjeligheden bunder i det faktum, at disse 

nye karriereteorier udspringer fra USA, og at et begreb såsom grænseløs karriere måske giver 

god mening ud fra den amerikanske mentalitet, men at det ikke nødvendigvis bare kan krydse 

kulturelle grænser. Således påpeger Forrier, Sels & Verbruggen (2009), at mange europæiske 

karriereforskere ofte stiller spørgsmålstegn ved det stærke tryk, der bliver lagt på individet 

som agent og hans eller hendes frie valg; at litteraturen om ny karriere i mange tilfælde 

undervurderer, hvordan strukturelle restriktioner såsom arbejdsmarkedsregler og 

organisationspolitikker kan påvirke karriereadfærd for den enkelte.    

Baruch (2006) pointerer, at før den industrielle revolution styrede individer deres egne 

karrierer. Det var den industrielle revolution, der transformerede karriere til at være et 

anliggende for organisationer. I de sidste årtier er pendulet som sagt svunget tilbage – 

individerne har atter fået mere kontrol over deres arbejdsliv. Men selvom organisationens 

rolle har ændret sig, er det dog ikke ensbetydende med, at den er blevet overflødig. 

At organisationer stadig har en rolle, og at de fortsat danner rammen omkring karrierer i 

samspil med individet, som diskuteret i afsnit 2.3.1, kan til slut også sættes i relation til den 

dobbelthed, som karrierebegrebet i sig selv argumenteres at indeholde. 

Sondringen mellem såkaldt subjektiv og objektiv karriere fremstår som et centralt emne i 

karriereforskningen (Moore, Gunz & Hall, 2007), hvormed karrierebegrebet argumenteres at 



 

En kritisk analyse af Graduate Trainee-programmer og de faktiske effekter 

 

Side 30 af 88 

 

være et tveægget sværd, som på den ene side indfanger individets subjektive oplevelse og 

fortolkning af sin karriere, og på den anden side fastsætter hvordan den objektivt kan 

betragtes af udenforstående, det være sig eksempelvis færdigheder på et CV.  For hvor 

subjektiv og objektiv karriere kan siges at være hinandens forudsætninger, så stemmer de to 

langtfra altid overens; ydre manifestationer på en (bredt accepteret) succesfuld karriere, 

eksempelvis i form af høj indtjening og løbende forfremmelser kan for det pågældende 

individ opleves mindre tilfredsstillende end formodet og omvendt. 

 

Hypotese 2: De adspurgte graduates vil udtrykke karriereønsker på en bred skala 

mellem traditionel og ny karriere. 

 

Nedenfor en opsummerende illustration på foregående teoretiske gennemgang af karriere-

begrebet. 

  

                            Paradigme 1 Paradigme 2 

  

Traditionel karriere 

 

Ny karriere (1970’erne -) 

Hovedretningen 
inden for 
litteraturen 

Sociologi (social 
determinisme).  
Karriere er et 
objektiviserbart, 
universelt begreb. 
Karriere er tæt knyttet til 
udviklingen af ledere, det 
er snævert og elitært. 

Psykologi 
(erhvervspsykologi).  
Vi er hvad vi selv gør 
os til. Tendens til at 
anskue karriere som 
statisk. Udvider 
karrierebegrebet til 
også at inkludere hjem 
og familie.  
Person→job fit. 

Konstruktivisme.  
Karriere er en 
dynamisk og 
foranderlig proces, en 
social konstruktion 
frem for et universelt 
begreb. Karriere er ’for 
alle’. Job→person fit. 

Karrierefokus  Objektiv karriere: Billede 
udadtil, status, indkomst. 
Image. 

 Subjektiv karriere: 
Hvordan karriere 
opleves af det enkelte 
individ. Identitet. 

Primær 
karriereansvarlig 

Organizational career 
management (OCM) 

Career self-
management 
(CSM) 

Career self-
management 
(CSM) 

Magtforhold 
Individ – 
Organisation 

Bureaukratisk – 
Virksomheden sætter 
agendaen. 

 Internaliseret – i højere 
grad gensidig 
afhængighed. 

Psykologisk 
kontrakt 

Jobsikkerhed til gengæld 
for loyalitet. 

 Employability til 
gengæld for 
performance og 
fleksibilitet. 

Karriereveje  Traditionel, hierarkisk 
opadgående. 

Omskiftelig karriere. Grænseløs karriere. 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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2.7. Career self-management 

Spørgsmålet om hvorvidt, hvordan og i hvilken grad hvert enkelt individ forvalter sin karriere 

er et helt centralt aspekt for denne afhandling. Det være sig handlingsmønstre for en 

graduate, en specialist eller en helt tredje eller fjerde jobtype. Karriere er som tidligere anført 

blevet allemandseje men dermed ikke sagt, at det er uden betydning, hvem der er agenten, 

og inden for hvilke ydre rammer karriere-selvledelsen udspiller sig. Det har som udgangspunkt 

noget med personlighedstræk, ambitioner og personligt ’drive’ at gøre, men også de instanser 

der danner de naturlige grænser for agentens ønsker og ambitioner. Som Orpen også 

pointerer i sin definition af CSM: ”The personal efforts made by individuals to advance their 

own career goals which may or may not coincide with those their organizations have for 

them” (1994).  

Blandt karriereforskere hersker der bred enighed om, at en grundlæggende forudsætning for 

personlig karriereudvikling, det vil sige CSM, og dermed udnyttelse af det nye grænseløse 

karrierelandskab, er hvert individs tilegnelse af særlige karrierekompetencer (Sturges, 

Simpson & Altman, 2003; Lichtenstein & Mendenhall, 2002; Inkson & Arthur, 2004). Hermed 

menes personlige færdigheder og viden, der skaber karrierefordele for den enkelte (Sturges, 

Simpson & Altman, 2003). Der argumenteres for en inddeling af CSM-kompetencer i tre 

hovedgrupper: knowing-how-kompetencer; knowing-why-kompetencer og knowing-whom-

kompetencer (DeFillippi & Arthur, 1994; Inkson & Arthur, 2001; Judge & Kammeyer-Mueller, 

2007).  

Knowing-how-kompetencer dækker over karriererelevante færdigheder – hårde som bløde, 

faglige såvel som personlige – og jobrelateret viden nødvendig for kompetent performance på 

jobbet. Knowing-why-kompetencer dækker over de værdier og interesser, der er med til at 

forme det pågældende individs karriereudvikling – det være sig ønsker om udfordringer, 

ansvar eller mere tid med familien. Knowing-whom-kompetencer dækker over kreationen af 

social kapital – at opsøge og skabe relationer til personer, der potentielt kan fremme 

individets personlige karriereudvikling (Sturges, Simpson & Altman, 2003).  

King (2004) opererer med en lignende tre-ledet model, der har til formål at uddybe facetterne 

i CSM-adfærd. De tre hovedgrupper kalder King for henholdsvis positioneringsadfærd, 

indflydelsesadfærd og grænseadministration (boundary management). Hvad der er særligt 

interessant ved modellen er imidlertid dens integrerede fokus på de eksterne faktorer; de 

såkaldte gatekeepers – chefer, projektledere, mentorer – der bevidst eller ubevidst har 

indflydelse på individets karriereudvikling og vedkommendes opnåelse af personlige 

karrieremål. I modsætning til førnævnte model tager Kings model altså udgangspunkt i 

betragtningen om, at individer ikke selv besidder det fulde beslutningsråderum i relation til 
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deres karriere. Således svarer Kings positioneringsadfærd til DeFillippi & Arthurs (1994) 

knowing-how- og knowing-whom-kompetencer, mens grænseadministration i et vist omfang 

kan sammenlignes med knowing-why-kompetencer, i Kings begrebsdannelse et spørgsmål om 

for individet at balancere arbejdsrelaterede og ikke-arbejdsrelaterede domæner.  

Indflydelsesadfærd derimod er individets aktive forsøg på at påvirke de af gatekeeper’nes 

beslutninger, der har betydning for egne personlige karrieremål.   

Begge modeller hænger på mange måder sammen med det nye karriereparadigme, idet den 

nutidige karrierelitteratur enten implicit eller eksplicit går ud fra, at en vis besiddelse af 

sådanne personlige karrierekompetencer er nødvendig for at være selvstændig og handle-

kraftig og således opnå succes i det nye karrierebillede (Forrier, Sels & Verbruggen, 2009). I 

henhold til eksempelvis knowing-why-kompetencer/grænseadministration argumen-teres 

det, at desto mere et individ får koblet sin karriereidentitet af det nuværende job og arbejds-

miljø, desto større sandsynlighed er der for at udvikle en succesfuld – og det vil samtidig sige 

grænseløs – karriere (Forrier, Sels & Verbruggen, 2009). I samme dur bliver der i knowing-

how-kompetencer/positioneringsadfærd lagt vægt på fleksibel viden og fleksible færdigheder 

i modsætning til specialisering og sidst interorganisatoriske netværk til fordel for intraorga-

nisatoriske netværk i forbindelse med knowing-whom-kompetencer/positioneringsadfærd. 

Men som King (2003) pointerer, er individuel karriereansvarlighed ikke et nyt koncept. CSM 

har længe spillet en rolle i samspillet mellem organisationer og individer. Selv i Whyte’s Orga-

nisation Man (1956) opfordres de ambitiøse lederaspiranter til at fremme deres chancer for 

at avancere hurtigere op i hierarkiet (King, 2003). Fortalere for den nye karriere argumenterer 

imidlertid for en grundlæggende forskel, idet CSM nu i en eller anden grad er selvskreven for 

alle individer at forholde sig til, som en måde at overleve på i en mere og mere turbulent 

organisatorisk kontekst. 

Sturges et al. (2002, 2010) opererer med CSM-adfærd inddelt i en række undergrupper. 

Eksempler herpå er netværksadfærd (at skabe kontakter), synlighedsadfærd (at skabe 

opmærksomhed omkring egne præstationer), positioneringsadfærd (at opbygge ekstra 

kompetencer), indflydelsesadfærd (at forsøge at påvirke betydningsfulde personer (jf. i øvrigt 

Kings (2003) gatekeeper-teorier) og mobilitetsorienteret adfærd (at søge muligheder uden for 

nuværende virksomhed). Nogle af dem er internt fokuserede, andre er eksternt fokuserede 

og visse er begge dele. 

Hvilke CSM-strategier et individ bruger på et givent tidspunkt afhænger af en række 

karriererelaterede faktorer (Sturges et al. 2010; Nabi, 2002). For det første hvilke karrieremål 

han eller hun prøver at opnå. For det andet hvilket stadie i karrieren, individet befinder sig på, 
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og for det tredje hvorvidt individet sigter mod videre karriereudvikling inden for nuværende 

virksomhed eller i virksomheder udenfor. 

Endvidere argumenteres det, at et individs grundlæggende brug af CSM i høj grad påvirkes af, 

hvordan han eller hun vurderer chancerne for succes: "If someone believes that there is a 

strong link between their behavior and obtaining desired career outcomes such as internal 

promotion or securing a better job elsewhere, then they will be more inclined to practice the 

kind of behavior that they think will secure such outcomes” (Sturges et al., 2010). 

Sturges et al. (2010) har hertil foretaget en meget interessant undersøgelse af forholdene 

mellem organisatorisk støtte, CSM-adfærd og individets følelse af kontrol over egen skæbne 

(locus of control). Det vil sige hvilke typer af medarbejdere, der er mere tilbøjelige til at udøve 

CSM-adfærd, og hvilken slags organisatorisk støtte der sandsynligvis vil fremme (eller 

modvirke..) en sådan adfærd (Sturges et. al. 2010). Med locus of control sondrer Sturges et. 

al. mellem ’Internals’, der besidder en høj locus of control, det vil sige troen på, at de selv er 

herrer over deres egen skæbne, og ’Externals’ der hælder til det modsatte. Det er først-

nævnte, der tydeligvis er de mest aktive på CSM-fronten. Som det også fremkommer i King’s 

definition (2004): “Career self-managing behaviors are control-producing responses deployed 

as a means of increasing perceived control over the career”.  

Undersøgelsen viste, at trods en forventning om at organisatorisk støtte ville have en positiv 

påvirkning på internt-fokuseret CSM-adfærd, så var denne relativt begrænset.  Det samme var 

tilfældet for påvirkningen mellem høj locus of control og internt-fokuseret CSM-adfærd. Til 

gengæld viste det sig, at begge – organisatorisk støtte og høj locus of control – havde stærke 

negative påvirkninger på eksternt fokuseret CSM-adfærd, det vil sige karriereudvikling uden 

for nuværende virksomhed. 

Det kan der være flere forklaringer på. Én forklaring bygger på teorierne omkring social 

udveksling, som påpeger, at når medarbejdere modtager en form for organisatorisk støtte, så 

føler de sig forpligtet til at give igen gennem performance på jobbet, men jeg vil vende tilbage 

til den psykologiske kontrakt i afsnit 2.10. En anden forklaring bygger på tidligere 

undersøgelser, der har vist, at organisatorisk støtte fører til større loyalitet fra medar-

bejderens side (Sturges et al., 2000, 2002; Ng et al., 2006). En tredje forklaring stammer fra Ng 

et al, som formoder, at den negative relation mellem høj locus of control og eksternt 

fokuseret CSM-adfærd, skyldes at Internals har et mere positivt syn på deres arbejdsroller. 

Lad os dog ikke glemme, at undersøgelsen ligeledes indikerede, at jo mere organisatorisk 

støtte, desto mere tilbøjelige var Internals til at udvise internt fokuseret CSM-adfærd. En teori 

lyder altså på, at hvis Internals oplever virksomheden som en instans, der støtter deres 

karriereudvikling, vil deres tro på, at de selv kan kontrollere deres karrierer blive yderligere 
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forstærket (locus of control), formodningen om succes vil blive større, og dette vil i sidste 

instans øge deres internt fokuserede CSM-adfærd. Man fristes dog til at stille spørgsmålstegn 

ved koblingen mellem en støttende virksomhed og en yderligt forstærket locus of control, 

hvilket vel også kunne mistænkes at falde ud som passivitet?  

Denne bekymring berøres også af Larsen (2004), som fremhæver, at desto større tryk der 

bliver lagt på OCM, desto mere interesseret vil en medarbejder være i en sådan karriere, og 

desto mere vil han eller hun komme til at acceptere organisationens systemer og vilkår i kraft 

af følelsen af at være prioriteret og betydningsfuld. Som Larsen (2004) efterfølgende påpeger: 

"The potential advantages of this conception is … that the individual does not need to take a 

proactive role in deciding and implementing what seems to be appropriate career deve-

lopment”. 

Dog er det nok der, hvor et grundlæggende proaktivt personlighedstræk hos netop Internals i 

de fleste tilfælde må formodes at fremme det modsatte. 

 

Hvad Sturges et al.’s (2010) undersøgelse under alle omstændigheder rokker ved, er forståel-

sen af CSM som individuel og uafhængig af OCM, som eksempelvis Arthur & Rosseau tenderer 

mod med deres fremhævelse af individet som den nye aktør (De Vos et al., 2009). I så fald 

ville individer, der i høj grad selv styrer deres karrierer, have begrænset interesse i den 

karrieremæssige støtte, der vises fra virksomhedens side. Dette afkræftes direkte af en 

undersøgelse af De Vos et al. (2009), som fandt, at der var en stærk positiv relation mellem 

CSM og individets følgende forventninger om OCM. De Vos et al. (2009) fremhæver 

endvidere, at individer i takt med aktiv CSM udvikler en bedre indsigt i, hvad det er, de gerne 

vil opnå, hvilket naturligt skærper deres interesse for, hvad virksomheden kan gøre for, at de 

kan realisere disse mål. OCM og CSM kan altså i mange tilfælde siges at have en indbyrdes 

forstærkende effekt på hinanden. 

En sidste pointe kommer fra King (2003), som pointerer, at man må forvente, at de individer, 

der har taget den nye karriere til sig, snarere udviser eksternt fokuseret CSM-adfærd end 

internt. Det vil sige opsøger muligheder uden for nuværende virksomhed og erhverver sig 

ekstra færdigheder hertil. 

 

På baggrund af ovenstående afsnit udledes følgende to hypoteser: 

 

Hypotese 3: Som følge af blandt andet et højt ambitionsniveau og en positiv vurdering 

af chancerne for succes, vil de adspurgte graduates udvise en høj grad af 

CSM. 
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Hypotese 4: Som følge af den høje grad af OCM, der ligger naturligt indlejret i 

graduate-programmerne, vil de adspurgte graduates udvise mere internt 

rettet end eksternt rettet CSM. 

 

2.8 Organizational career management 

Orpen (1994) definerer OCM som “The various policies and practices, deliberately established 

by organizations, to improve the career effectiveness of their employees”. Og af Schreuder & 

Coetzee (2006:313) mere udførligt: “a set of activities and practices designed by the 

organization to promote career ownership and insight, career goal and strategy development, 

and/or feedback on career progress”. 

Teorien omkring ny karriere og dennes stærke betoning af individualitet og subjektivitet 

kunne få en til at slutte, at OCM ikke længere har en plads i det nye karrierelandskab. Dette 

ville dog være en fejlagtig antagelse. For det første var det allerede et issue blot i definitionen 

på karriere, hvordan denne ikke kan anskues uden samspillet med sine eksterne omgivelser. 

For det andet er det blevet gjort klart, at den nye karriereform – for nærværende – ikke er 

slået helt igennem, og at der i lang tid fremover vil eksistere et karrierelandskab, der 

indeholder både traditionelle og postmoderne karriereveje og alt indimellem. Som Baruch 

(2006) også fremhæver: “…the organizations have a significant role to carry, and while it 

should be conducted in collaboration with individuals, the truth about managing career is 

somewhere between the traditional system and the almost futuristic depiction of careers”. 

Orpen foretog i 1994 en undersøgelse blandt 120 ledende chefer med det formål empirisk at 

afprøve hypoteser omkring forholdene mellem OCM, CSM (i hans undersøgelse kaldt for 

Individual Career Management) og karrieresucces. For det første at OCM skulle have en 

positiv effekt på karrieresucces, i undersøgelsen defineret med eksempler såsom for-

fremmelse, performance og karrieretilfredshed. For det andet at et fælles ansvar for 

karriereudvikling organisation og individ imellem yderligere skulle forstærke en sådan positiv 

effekt. 

Begge hypoteser blev i undersøgelsen tydeligt bekræftet (tilmed en tredje om positiv effekt 

mellem CSM og karrieresucces, hertil henvises dog til foregående afsnit 2.7), hvilket bygger 

oven på teorien om det nødvendige samspil mellem individ og organisation eller “joint 

responsibility”, som Orpen kalder det. Og jævnfør Orpens hypotese nummer to altså 

potentielt også som en decideret synergieffekt.   
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Det er således usandsynligt, at organisationens hidtil faste rolle i karriereudvikling skulle blive 

gjort overflødig, men der er samtidigt tegn på, at rollen i stigende grad vil og må tage en 

anden form. 

Som konkluderet i foregående afsnit betyder det nye karriereparadigme i sin essens, at fokus 

flytter fra organisationen til individet, og at employability for individet erstatter den job-

sikkerhed, som organisationen på et turbulent marked ikke længere kan tilbyde. For 

organisationen betyder det en ny rolle som støttende frem for bestemmende. At det i højere 

grad bliver organisationens lod over for medarbejderen at skabe løbende muligheder for 

læring og at åbne op for netværk på tværs af funktioner og grænser (Hall & Moss, 1998).  

Også De Vos et al. (2009) bidrager til denne diskussion ved at påpege, at hvor traditionel OCM 

primært fokuserede på at få bragt individet opad gennem organisationens hierarkiske lag, så 

inkluderer OCM i dag i højere grad tiltag såsom karrierevejledning og performance feedback. 

Som Baruch (2006) anfører: "The organization is the enabler of successful career, not the 

commander who moves the chess pieces across the board”. 

Vi havner dog uundgåeligt i et ømtåleligt spændingsfelt mellem OCM og CSM. Dilemmaet for 

virksomheden mellem på den ene side at opfordre til CSM på trods af risikoen for, at selv 

samme vil få medarbejderen til at styre sig selv ud af virksomheden, og på den anden side at 

mere traditionel OCM med sine ofte implicitte løfter om fremtidige belønninger vil kunne føre 

til alvorlig utilfredshed, hvis løfterne i sidste ende ikke bliver indfriet (Sturges (2002).  

Men som undersøgelser i forrige afsnit om CSM indikerede, slog organisatorisk støtte primært 

ud som internt fokuseret CSM-adfærd frem for ekstern - for virksomheden en positiv tendens. 

En undersøgelse foretaget af Kossek et al. (1998) viste endvidere, at opfordring af medar-

bejdere til at tage CSM-initiativer uden samtidig at tilbyde dem nogen form for OCM faktisk 

begrænsede deres CSM snarere end at fremme den.  

Et andet aspekt, der ligeledes taler for OCM’s fortsatte eksistensberettigelse, er, at det som 

bekendt ikke kun er virksomheder, der står over for krav fra omverdenen om omstillings-

parathed, teknologisk snilde og opdateret viden. Medarbejdere i dag har måske mere end 

nogensinde haft behov for oplæring og udviklingsaktiviteter for ligeledes at kunne modsvare 

de nye udfordringer, der udvikler sig dag for dag inden for deres eksisterende job.  

 

Hypotese 5: De adspurgte graduates vil udtrykke betydelige forventninger til OCM. 
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2.9 OCM og CSM’s indbyrdes magtforhold 

”Careers are shaped by complex interactions between an individual's internal 

characteristics and the external forces an individual faces. Individuals may prefer one 

path over another; organizations may or may not offer the preferred path. The careers 

that result reflect all the factors encompassed by personal and organizational 

decisions” (Reitman & Scneer, 2003).  

Som det blev diskuteret i foregående afsnit, så eksisterer OCM og CSM ikke bare sideløbende, 

men synes i mange tilfælde ligefrem at forstærke hinanden indbyrdes. 

Karriereudvikling er i virksomhedens såvel som i medarbejderens interesse. Virksomheder har 

brug for så kompetente medarbejdere som muligt for at holde sig konkurrencedygtige, og 

medarbejderne har brug for/opsøger employability for deres egen overlevelse på det moder-

ne arbejdsmarked.  

Således kan samspillet mellem OCM og CSM også betragtes som et indbyrdes magtforhold; jo 

vigtigere en rolle medarbejderen spiller for virksomheden, desto stærkere står med-

arbejderen også til at påvirke sin konkrete arbejdssituation. Hvem der sætter dagsordenen 

har således en stærk indflydelse på, hvordan en medarbejders fremtidige karriereveje former 

sig.  

Som resultat af de belønnings- og sanktionsmuligheder, som organisationer besidder, sætter 

de til stadighed rammerne og retningslinjerne for en medarbejders karriere, men desto større 

employability medarbejderen tilegner sig, desto stærkere står han eller hun trods alt 

magtmæssigt over for organisationen. Det bliver nemmere at ’fyre’ organisationen og gå sine 

egne veje, hvis ikke virksomheden i forventet grad er i stand til at udvikle, udfordre og 

motivere. 

Det interessante ved graduate-programmer er, at de synes at skabe en yderligere spænding i 

ovennævnte magtforhold – på den ene side er de programmer med en hel del organisatorisk 

kontrol, og på den anden side er deltagerne på dem særdeles efterspurgte talentpotentialer, 

som undervejs i forløbet får opbygget virksomhedsspecifikke kompetencer, der gør dem 

endnu mere værdifulde over for virksomheder, nuværende eller fremtidige. 

 I relation til dette balanceforhold argumenterer Larsen et al. (1998), at graduate-programmer 

bevidst eller ubevidst spiller en vigtig rolle for virksomheden med hensyn til at disciplinere og 

overvåge graduates’ene og dermed opretholde de organisatoriske magtstrukturer. Årsagen er 

ifølge Larsen et al. (1998) det psykologiske pres, som programmerne pålægger graduates’ene, 

f.eks. i form af høje forventninger, frygten for at fejle og/eller uforløste frustrationer som 

følge af de høje omkostninger personligt og på CV’et ved at forlade programmet i utide. Og 
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det er dette psykologiske pres, der ofte fremmer graduate’ens tilpasning til virksomhedens 

kultur og ledelsesstil.       

Men hvad er det, der begrænser sådanne magtmæssige gnidninger? En del af svaret skal 

findes i teorierne omkring den psykologiske kontrakt, og det balanceforhold den siges at 

opretholde. 

 

2.10 Den psykologiske kontrakt 

Litteraturen omkring den psykologiske kontrakt er vokset eksplosivt i løbet af de seneste 

årtier, og begrebet er efterhånden blevet et af de mest populære for forståelsen af forholdet 

mellem individ og organisation. Den psykologiske kontrakt defineres af Conway & Briner 

(2005) som “en medarbejders subjektive opfattelse af gensidige udvekslinger baseret på løfter 

mellem denne og organisationen”.  

Den psykologiske kontrakt bygger som nævnt i afsnit 2.7 på teorier om social udveksling og 

det dertil hørende gensidighedsprincip (De Vos et al., 2009); at der skal være balance i 

forholdet mellem individ og organisation, i mellem hvad de hver især bidrager med, og føler 

de får igen.  

Som anført i kapitel 2.5 argumenteres det, at der i forbindelse med paradigmeskiftet inden for 

karriereteorien er opstået en ny form for psykologisk byttehandel, der i stedet for at være 

centreret omkring jobsikkerhed i bytte for medarbejderloyalitet, baserer sig på employability 

til fordel for performance og fleksibilitet: At virksomhederne tilbyder læring og karriere-

udvikling til gengæld for at kunne benytte sig af medarbejderens kompetencer. Dette skift 

betyder ligeledes, at den psykologiske kontrakt i dag er blevet en langt mere kortsigtet 

affære. Faktisk går Baruch (2004) så langt som til at konkludere at: “The main shift [in career] 

is manifested in the change of psychological contracts”. 

Den psykologiske kontrakt er ikke en engangsfortegnelse, der ’aftales’ og afstemmes på 

ansættelsestidspunktet men skal forstås som en løbende forhandlingsproces medarbejder og 

virksomhed imellem. 

Slay & Taylor (2007) fremhæver, at virksomhedens karriereudviklingsmuligheder og akti-

viteter har en vigtig betydning for en medarbejders opfattelse af sin psykologiske kontrakt. 

Conway & Briner (2005) samt De Vos et al. (2009) påpeger endvidere, at graden af en 

virksomheds OCM er positivt forbundet til en medarbejders opfattelse af løfter fra 

virksomhedens side. Det vil sige – som også fundet i Sturges et al.’s undersøgelse fra 2005 –, 

at OCM fremmer medarbejderens opfattelse af kontraktopfyldelse, hvilket følgelig har en 

positiv indflydelse på medarbejderens CSM, jobperformance samt loyalitet over for virksom-
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heden, forstået som graden af tilknytning til og identifikation med pågældende virksomhed 

(Slay & Taylor, 2007). 

Til dette tilføjer Larsen (2004) også, at så længe der er en tilfredshed fra medarbejderens side, 

vil virksomhedens magt ikke føles som en decideret spændetrøje.  

Spørgsmålet er imidlertid, hvad der sker med modsat fortegn. Kontraktbrud defineres af 

Morrison & Robinson (1997) som “en parts emotionelle reaktion på en krænkelse og 

krænkelse [forstået som] den kognitive erkendelse af brudte løfter”.     

Eftersom den psykologiske kontrakt er subjektiv af natur, det vil sige baseret på individuelle 

forventninger, opfattelser og fortolkninger kan det langtfra betragtes som en selvfølge, at 

individets og virksomhedens opfattelser af, hvilke løfter der er givet, stemmer overens. 

Således kan kontraktbrud forekomme både bevidst og ubevidst, intenderet eller ikke. 

Et sidste bidrag til denne snak om den psykologiske kontrakt skal findes hos Garavan & 

Morley (1997), som mener, at årsagen til potentielle frustrationer hos graduates på graduate-

programmer først og fremmest opstår som resultat af organisationens socialisationsproces og 

herunder i særdeleshed den form for psykologiske kontrakt, som graduaten indledende har 

med sig ved starten af programmet samt den efterfølgende reevaluering af denne kontrakt 

under og efter forløbet. Garavan & Morley (1997) fremhæver især, at undersøgelser peger på, 

at utilstrækkelige rekrutteringsprocesser fører til desillusion og frustration. Graduates, der 

derimod får en realistisk forsmag på jobbet i rekrutteringsprocessen, tiltræder også graduate-

stillingen med mere afstemte forventninger og argumenteres således også at opleve større 

tilfredshed i sidste ende.    

 

3. Delkonklusion og hypoteser  

Vi har i det foregående kunnet konstatere en væsentlig kritik af graduate-programmerne, som 

i høj grad centrerer sig omkring deres evne til at frembringe den både resultat- og 

indholdsmæssige kvalitet, som virksomhederne efterspørger, og som graduates’ene 

forventer. Selve karriereaspektet i programmerne viser sig endvidere at være en vanskelig 

størrelse, i og med at ansvaret – i en vis udstrækning i hvert fald – flytter sig fra organisation 

til individ, hvilket ikke mindst rykker ved den indbyrdes interaktion mellem de to. Den 

psykologiske kontrakt viste sig som en interessant forklaringsmodel herpå, ligesom en dybere 

forståelse af henholdsvis Career self-management (CSM) og Organizational career 

management (OCM) gav indsigt i, hvordan det moderne karrierelandskab kan tolkes her og 

nu, og hvordan denne forståelse forhåbentlig kan kaste et skarpere lys på de faktiske effekter, 

som programmerne konkret har på de forhenværende graduates.    
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Udledt af de foregående afsnit skal således opsummeres de fem på forhånd stillede 

hypoteser, som i de efterfølgende afsnit vil blive besvaret på baggrund af de teoretiske og 

empiriske resultater.  

 

Hypotese 1: Undersøgelsen vil afdække en vis utilfredshed med programmerne på en 

eller flere faktorer, som eksempelvis dårlige jobopgaver, mangel på 

mentoring eller ikke-indfriede forventninger. 

Hypotese 2: De adspurgte graduates vil udtrykke karriereønsker på en bred skala 

mellem traditionel og ny karriere. 

Hypotese 3: Som følge af blandt andet et højt ambitionsniveau og en positiv vurdering 

af chancerne for succes, vil de adspurgte graduates udvise en høj grad af 

CSM 

Hypotese 4: Som følge af den høje grad af OCM, der ligger naturligt indlejret i 

graduate-programmerne, vil de adspurgte graduates udvise mere internt 

rettet end eksternt rettet CSM. 

Hypotese 5: De adspurgte graduates vil udtrykke betydelige forventninger til OCM. 
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4. Resultater 

Hermed følger resultaterne fra henholdsvis det to-delte spørgeskema distribueret via e-mail 

samt de fire personlige, delvist strukturerede interviews med fire forhenværende graduates. 

 

4.1 Spørgeskema 

Spørgeskemaet, jævnfør bilag 2, blev samlet besvaret af 26 forhenværende graduates, alle et 

halvt til to et halvt år efter at have afsluttet programmet i deres respektive virksomheder.  

 

4.1.1 Spørgeskemaets del 1: Potentielle kilder til frustration ved graduate-programmet 

 

 
 
 
                                Tildelt talværdi 

 Not 
satisfied 
 

1 

Somewh
at 
satisfied 

2 

Satisfied 
 
 

3 

Very 
satisfied 
 

4 

Job  challenges during the 
programme 
 

Antal 
%    

Median 

 3 
12 % 

14 
54 % 
3,2 

9 
34 % 

Interesting/versatile job 
assignments during the 
programme  

Antal 
% 

Median 

 3 
12 % 

17 
65 % 
3,1 

6 
23 % 

Certainty regarding job 
assignments during the 
programme   

Antal 
% 

Median 

1 
4 % 

4 
17 % 

 

13 
54 % 
3,0 

6 
25 % 

Job responsibilities offered 
during the programme 
 

Antal 
% 

Median 

 7 
27 % 

11 
42 % 
3,0 

8 
31 % 

Mentoring during the 
programme 
 

Antal 
% 

Median 

2 
8 % 

9 
35 % 

2,9 

5 
19 % 

10 
38 % 

Possibilities of finding a desirable 
job after the programme  

Antal 
%    

Median 

 6 
23 % 

10 
38 % 
3,2 

10 
38 % 

Career planning and counseling 
after the programme 

Antal 
% 

Median 

3 
12 % 

12 
46 % 
2,5 

7 
27 % 

4 
15 % 

Personal expectations have been 
met during the programme 

Antal 
% 

Median 

1 
4 % 

8 
31 % 

2,8 

11 
42 % 

6 
23 % 

Satisfaction with the programme 
overall  
 

Antal 
%  

Median 

1 
4 % 

3 
12 % 

9 
35 % 
3,3 

13 
50 % 
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Spørgeskemaets første del omhandlende de mulige frustrationskilder ved et graduate-

program viser en overvejende positiv tendens.  

50 % af de adspurgte graduates erklærer sig overordnet ’Very satisfied’ med deres graduate-

program. 47 % er tilfredse eller nogenlunde tilfredse, og kun én graduate melder sig direkte 

utilfreds. 

De risici, der jævnfør afsnit 2.1 eksisterer for virksomheder, der kører graduate-program-

merne, synes ikke at føles hos graduates’ene. Her tænkes blandt andet på jobudfordringer, 

jobalsidighed, klarhed over jobopgaver og tildelt ansvar under programmet, som alle bliver 

vurderet med pæn tilfredshed.  

 

Der er imidlertid ét punkt, som skiller sig nævneværdigt ud fra de øvrige, og det er ”Career 

planning and counselling after the programme”. Dette faktum berører to interessante 

aspekter. 

For det første påpeger De Vos et al. (2009) som tidligere nævnt, at hvor traditionel OCM 

primært fokuserede på at få bragt individet opad gennem organisationens hierarkiske lag, så 

inkluderer OCM i dag i højere grad tiltag såsom karrierevejledning og performance feedback. 

Ingen tvivl om at karrierevejledning er vigtig i nutidens karrierelandskab, men man fristes til 

at formode, at forhenværende graduates efter overgangen fra graduate-programmet til et 

mere almindeligt ansættelsesforhold måske også i højere grad forventer denne fortsatte 

vejledning. Graduates’ene har i de to år været særligt ’vigtige’ og interessante og har nydt 

godt af de udfordringer, som virksomheden og programmet har budt dem, hvilket til gengæld 

fra deres side er blevet besvaret med høj performance og loyalitet og vel også en øget 

karrierebevidsthed. En tendens til at graduates’ene føler, at de bliver ’sluppet’ lidt karriere-

mæssigt efter programmets afslutning tyder altså på en vis ubalance i det psykologiske 

kontraktforhold, som vel især skubbes til og genforhandles ved denne overgang fra graduate 

til ’almindelig’ medarbejder. Ligeledes er der indikationer på – om end svage –, at mentoring 

under programmet også i nogen grad har været mangelfuld, og at graduates’ene ønsker mere 

sparring.  
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4.1.2 Spørgeskemaets del 2: Personlig vurdering af graden af Career self-management 

 

 
 
 
                                          Tildelt talværdi 

 Not at 
all 
 

1 

To a 
small 
extent 

2 

To a 
moderate 
extent 

3 

To a 
great 
extent 

4 

I have got myself introduced to 
people who can influence my career 
Netværk – Intern 

Antal 
% 

  Median 

  5 
19 % 

3,8 

21 
81 % 

I have built contacts with people in 
areas where I would like to work 
Netværk – Intern 

Antal 
% 

  Median 

  12 
46 % 

3,5 

14 
54 % 

I have pushed to be involved in high 
profile projects 
Indflydelse – Intern 

Antal 
% 

  Median 

 6 
23 % 

11 
42 % 
3,1 

9 
35 % 

I have asked for feedback on my 
performance when it was not given 
Synlighed – Intern 

Antal 
% 

  Median 

 3 
12 % 

16 
62 % 
3,2 

7 
27 % 

I have made my boss aware of my 
accomplishments 
Synlighed – Intern 

Antal 
% 

  Median 

 6 
23 % 

14 
54 % 
3,0 

6 
23 % 

I have read work-related journals and 
books in my spare time  
Positionering – Intern/ekstern 

Antal 
% 

  Median 

5 
19 % 

8 
31 % 
2,4 

10 
38 % 

3 
12 % 

I have taken on extra activities which 
will look good on my CV 
 Positionering – Intern/ekstern 

Antal 
% 

  Median 

6 
23 % 

8 
31 % 
 
2,4 

8 
31 % 

4 
15 % 

I have made plans to leave this 
organization, once I have the skills 
and experience to move on 
Mobilitet – Ekstern 

Antal 
% 

  Median 

9 
35 % 

10 
38 % 
2,0 

6 
23 % 

1 
4 % 

I have made plans to leave this 
organization, if it cannot offer me a 
rewarding career 
Mobilitet – Ekstern 

Antal 
% 

  Median 

1 
4 % 

5 
19 % 

13 
50 % 
3,0 

7 
27 % 

I have kept my CV up to date 
 
 Mobilitet – Ekstern 

Antal 
% 

  Median 

3 
12 % 

7 
27 % 

2,6 

13 
50 % 

3 
12 % 

I have monitored job advertisements 
to see what is available outside the 
organization 
Mobilitet – Ekstern 

Antal 
% 

  Median 

6 
23 % 

11 
42 % 
2,2 

6 
23 % 

3 
12 % 

 

 

Spørgeskemaets anden del tegner et billede af de adspurgte graduates’ som udøvere af CSM i 

ganske udstrakt grad, hvilket umiddelbart bekræfter Hypotese 1, som netop spåede en høj 

grad af CSM. Det er måske ikke så overraskende. Som gennemgået i afsnit 2.7 påvirkes et 

individs grundlæggende brug af CSM for det første af, hvordan han eller hun vurderer sine 

chancer for succes. Graduate-programmerne indeholder i sin natur løfter om en lovende 

fremtid. Om der decideret er tale om den selvopfyldende profeti – dvs. om de udvalgte 

graduates i sidste ende bliver vurderet objektivt – kan diskuteres, men hvorom alting er, så er 
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graduates’ene (medmindre de kompetencemæssigt falder helt igennem undervejs) så godt 

som sikret en gunstig stilling ved forløbets afslutning. For det andet er graduates’ene i den 

indledende stadie af deres karrierer, hvor karrierevejen måske mere proaktivt skal formes, og 

nye ting opsøges og erfares.  

Graduates’ene må formodes at være ambitiøse med deres karrierer, eftersom de søgte og 

blev optaget på et graduate-program. Som anført i afsnit 2.2 er de generelt også repræsen-

tanter fra en ambitiøs generation. 

Sidst men ikke mindst har vi i det foregående erfaret, at OCM fremmer CSM, hvormed 

graduate-programmet må siges at være et godt eksempel på førstnævnte. 

Særligt de to første punkter i spørgeskemaets del 2, “I have got myself introduced to people 

who can influence my career” og “I have built contacts with people in areas where I would like 

to work”, giver udslag med besvarelser i enten ’to a moderate’ eller ’to a great extent’. Begge 

repræsenterer de såkaldte Knowing-whom-kompetencer, jf. afsnit 2.7, og kan endvidere 

ifølge Sturges et al. (2002, 2010) klassificeres som internt rettet netværksadfærd. De tre 

næste punkter scorer også relativt høje værdier, og fælles for disse er ligeledes det 

virksomhedsinterne aspekt. En interessant tendens begynder således at tegne sig ved 

gennemgangen af spørgeskemaets del 2. Desto mere eksternt rettet CSM-tiltagene løbende 

bliver gennem skemaets punkter, desto mindre handling er der at spore hos de adspurgte 

graduates. Det være sig overblik over jobopslag uden for virksomheden eller løbende 

opdatering af deres CV.  

Skal vi forsøge at forklare denne tendens må vi f.eks. gå tilbage til det gældende 

karrierebillede anno 2011 som diskuteret i afsnit 2.7. Nyere karriereteori argumenterer som 

sagt for, at karriere bliver en mere og mere personlig og individualistisk affære, og at hyppige 

jobskift på tværs af virksomheder efterhånden er normen snarere end undtagelsen. Ikke 

desto mindre viser den empiriske undersøgelse her, at nyuddannede MBA’ere ikke 

nødvendigvis synes at have adopteret dette mindset. Som King (2003) pointerer, må man 

netop forvente, at de individer, der har taget den nye karriere til sig, snarere udviser eksternt 

fokuseret CSM-adfærd end internt fokuseret, hvilket altså ej heller synes at være tilfældet i 

denne lille stikprøve. Et tegn på at graduates befinder sig et sted imellem traditionel og ny 

karriere. 

I de personlige interviews vil jeg således særligt gerne vide mere om graduates’enes 

opfattelser af overgangen fra graduates til almindelige medarbejdere samt deres konkrete 

forventninger ved programmets start afstemt med deres faktiske oplevelser. 
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4.2 Personlige interviews 

Der blev gennemført fire interviews med forhenværende graduates, som alle afsluttede deres 

program for 1-3 år siden. Det skal igen påpeges, at de interviewedes navne er fiktive. 

 Astrid – Tryg.  

 Nikolaj – Novo Nordisk.  

 Andreas – Danfoss.  

 Kasper – DONG.  

 

4.2.1 Astrids historie 

Astrids bevæggrunde for at søge ind på et graduate-program var dels et ønske om at prøve 

nogle forskellige ting, før hun fandt sin endelige hylde, dels et ønske om at få foden indenfor 

et stort og internationalt sted, hvor hun samtidig kunne opnå en bedre forretningsforståelse. 

Til programmet havde Astrid en forventning om et betydeligt fokus på både personlig og 

faglig udvikling og til denne særlige opmærksomhed endvidere: 

”Jeg syntes … at det ville være godt, hvis man ligesom blev pacet lidt, og at man blev presset lidt 

til også at udvikle sig, at man måske på den måde, havde jeg en forestilling om, måske kunne 

fremme sin egen udvikling eller sådan.. at man udvikler sig måske hurtigere, fordi at man 

hurtigere skal igennem flere ting, og man bliver presset ud i flere situationer og flere opstarter i 

nye jobs hele tiden, at du så på den måde kommer længere hurtigt”. 

Astrid fortæller, at jobopgavernes dybde for hendes vedkommende varierede en del fra 

rotation til rotation. Det kom an på lederen og på afdelingen – hvorvidt afdelingen primært 

var projektbaseret eller hvorvidt den opererede med mere faste processer. Nogle steder fik 

hun god mulighed for ansvar, men generelt er det svært, siger hun, fordi faktum er at man 

kun er i afdelingen et halvt år og at det hver gang sætter en helt klar begrænsning for, hvor 

langt man kan nå: 

”Så på nogen punkter syntes jeg … godt, der kunne blive … for meget fokus på programmet og på 

hele den der personlige udvikling i stedet for fokus på, hvad man rent faktisk skulle lave, at man 

rent faktisk skulle udfylde et job”. 

Astrid kunne i det hele taget godt have ønsket sig, at man på programmet havde haft større 

fokus på faglig udvikling. At man havde mere ’faglig’ karrierevejledning i forhold til hvad man 

kan bruge programmet til, hvad der er det rigtige for graduate’en som person fagligt at 

beskæftige sig med fremover og så videre. 

 ”Altså der er utroligt meget fokus på udvikling hos os, men det blev meget på det personlige 

plan, og i forhold til hvad man måske ser frem til, at man på sigt måske kan arbejde med ledelse, 
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så på en eller anden måde så synes jeg godt, at der kunne have været mere behov for, at man 

bare var lidt mere med, sådan at finde det rigtige match for personen på det faglige plan.”  

Til spørgsmålet om hvordan hun vurderede skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder 

svarer Astrid, at det var meget underligt. At det var underligt at gå fra at være ’totalt i fokus’ 

til at være menig medarbejder uden nogen fokus overhovedet. Som hun selv tilføjer: ” ..altså 

man er jo ’on your own’ fuldstændig”. Og videre endnu: 

”Når der er gået et halvt år i ens nye job, så tænker man da også bare, ’hvad, skal jeg ikke snart 

videre?’ eller ’kommer der ikke snart nogen og spørger mig, om jeg vil et eller andet andet?”’.  

Astrid mærker også på sine gamle graduate-kolleger, at man godt kan blive i tvivl, om man 

overhovedet er det rigtige sted, hvad man skal bruge jobbet til, og hvordan man egentlig 

kommer videre derfra. 

Astrid bekræfter, at hun nok er begyndt at føle mindre tilknytning til Tryg ” … fordi man jo ikke 

automatisk kan se, hvor ens næste skridt er i virksomheden”. Hvortil hun tilføjer, at kan man 

ikke det, når man sidder i sit første job efter programmets afslutning, så føler man sig måske 

heller ikke helt så loyal som man gjorde før ”… hvor der var nogen, der ligesom også havde en 

mening om det”.   

Spørger man Astrid hvorvidt hun har konkrete planer om at forlade Tryg svarer hun dog, at 

det nok er for tidligt: 

”Jeg tror stadigvæk, mine muligheder er bedre i Tryg, end de er uden for selskabet … men jeg.. 

altså det ville ikke være underligt for mig at begynde at kigge efter noget andet om et halvt til et 

helt år”. 

Hun uddyber det således: 

”Det er jo meget det der med, at man går igennem sådan et helt program, der koster en hel 

masse penge for selskabet, og man bliver udsat for alt muligt og får en masse muligheder, og så 

synes man ligesom, hvis man ser det fra virksomhedens synspunkt, på en eller anden måde at der 

mangler noget, der gør at.. det er lige som om, at de ikke kræver benefit. … At der ikke bliver lagt 

lige det sidste i det, der gør, at man får.. altså at de er helt sikre på, at vi kan se en vej videre 

inden for Tryg.”  

Astrid runder af med at pointere, at Tryg måske burde bruge noget krudt på f.eks. at lægge 

planer sammen med de graduates der stopper eller holde nogle opfølgningssamtaler med 

dem med mellemrum, for som Astrid udtrykker det ”at holde os til ilden, blive ved med at 

være med til at overbevise os om, at der er en vej i selskabet, og at der er nogen, der hjælper 

med det”.   

 



 

En kritisk analyse af Graduate Trainee-programmer og de faktiske effekter 

 

Side 47 af 88 

 

4.2.2 Nikolajs historie 

I lighed med Astrid var Nikolajs motivation for at søge ind på et graduate-program ønsket om 

at komme ud og arbejde i nogle forskellige sammenhænge og helst for en stor, international 

virksomhed, hvor mulighederne bagefter ville være tilsvarende større. 

Han fortæller, at hans egne forventninger, dengang han søgte om en graduate-plads i Novo 

Nordisk, var meget store. For det første fordi han havde hørt meget godt om disse 

programmer fra andre, men også fordi hele set-up’et omkring rekrutteringsprocessen virkede 

meget professionelt og lovende. Nikolaj var godt tilfreds med sit forløb, men som han videre 

uddyber, så var der i sidste ende ikke en en-til-en-overensstemmelse imellem de guld og 

grønne skove, han følte, han var blevet lovet under Recruitment Centre’et, kontra hvad han 

oplevede i de første rotationer: 

”Det var sådan set ikke fordi, at jeg nu, når jeg kigger i bakspejlet, synes, at programmet var 

dårligt. Jeg synes simpelthen bare, at forventningerne var skruet meget meget højt op både fra 

min egen side, men at de bestemt også blev bekræftet af Novo Nordisk som virksomhed under 

rekrutteringsforløbet. Så jeg følte lidt, at Novo Nordisk havde svært ved at leve op til deres egne 

budskaber under rekrutteringen, om hvor prioriteret man ville være, og hvor meget ansvar man 

ville få, og hvilke uanede muligheder, man ville have”. 

En frustration som går igen i Nikolaj’ historie omhandler hans daværende rolle og 

vilkår/forpligtelser som graduate. For det første hvordan det undrede ham at komme ind i en 

forholdsvis hierarkisk Finance-organisation og opleve at man skulle passe på, hvem man bad 

om taletid med, fordi de måske var for ’vigtige’ til, at man bare uden videre kunne approache 

dem på ens projekt. For det andet en konkret oplevelse, der udspillede sig omkring hans 3. 

rotation til Novo Nordisk’ mellemøst-kontor i Istanbul. Nikolaj blev fjorten dage inden planlagt 

afrejse i september kaldt ind til et møde med hans Programme Manager og hans Rotation 

Manager, der på et kvarter informerede ham om, at det var blevet besluttet, at det var Novo 

Nordisk’ interesse, at han skulle blive i samme rotation i yderligere to måneder og lukke 

budgettet af, og at alle de aftaler, han selv havde lavet med den tyrkiske Finance Manager, 

var blevet lukket ned. Og at det i øvrigt så bare var rigtig fint, at han lige kunne gøre det. 

Som Nikolaj fortæller, så følte han sig nedværdiget; som om det forventedes, at han som 

graduate blot skulle være fuldt fleksibel og stå til rådighed for virksomhedens interesser. Og 

til spørgsmålet om, hvilke muligheder han egentlig havde i situationen, lød svaret, at han 

sådan set ikke havde nogen. 

Nikolaj fremhæver, at det for ham ville have gjort en kæmpe forskel, hvis samtalen var blevet 

vendt lidt om. At hans Programme Manager og Rotation Manager for eksempel anerkendte, 

at det var en ekstraordinær indsats, han skulle levere, og at han gjorde det så godt i den 

nuværende rotation, at de ville have svært ved at undvære ham: 
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”Så kunne vi jo nok have fundet en løsning, når jeg ligesom følte, at jeg selv ville kunne komme 

med det initiativ og sige ’godt så gør vi det’, men jeg følte, jeg blev fuldstændig umyndiggjort og 

bare var en brik i spillet, og at de kunne gøre, hvad der passede dem. Og jeg mener ikke, det var 

en måde at honorere god performance på at behandle mig på den måde”.      

Nikolaj indrømmer dog, at når han ser tilbage så kan han godt til dels forstå hvorfor nogle af 

tingene var som de var, selvom programmet ikke levede op til de forventninger, han følte 

Novo Nordisk rejste og udbyggede ved forløbets start. 

Skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder betegner Nikolaj imidlertid som nem. Som 

han selv siger, var han heldig, at der var en der virkelig troede på, at han var god og som gav 

ham en masse muligheder for at udvikle sig professionelt. Han tilføjer dog, at det langtfra er, 

hvad han altid hører fra sine tidligere graduate-kolleger: 

”Det der kan være problemet, det er jo, at man har følt sig lidt privilegeret, man har følt sig på et 

talent-track med noget ekstra opmærksomhed osv., og man har ligesom identificeret sig med at 

være den her graduate, til at man nu er en normal medarbejder. … Nu er det op til en selv at 

skabe sig sin karriere, og nu kan man i øvrigt så sidde i det her job i flere år, og man bliver sikkert 

glemt, og hvad sker der så?’” 

 

4.2.3 Andreas’ historie 

For Andreas var et graduate-program ensbetydende med muligheden for at gå mere specifikt 

i retning af erhvervslivet og tilegne sig en bred virksomhedsmæssig forståelse. Med en 

bachelor i sociologi og en overbygning i Politisk Kommunikation fra Handelshøjskolen var han 

ikke den oplagte graduate-kandidat men blev ikke desto mindre tilbudt plads på Danfoss’ 

program. Som Andreas tilføjer:   

”… Danfoss, havde en tradition for … kun at have ingeniører, og den kultur var der i høj grad 

stadig, og den gik jo meget specialistvejen. Og så gik man så over til at optage økonomer, så da 

jeg kom ind, og sådan tror jeg stadig det er, der havde man et split i ingeniør og økonomer, så 

det var sådan en meget gammeldags måde at se det på. … de blødere skoler havde man ikke haft 

tradition for at bruge, fordi det ikke var dem, man traditionelt set så på specialist- eller 

ledelsesstillinger i Danfoss.”  

Andreas’ forventninger til programmet, og hvilket han også mente, der var blevet lagt op til i 

’salgspakken’, var at det var et ’nurser-program’ med lukrative vilkår til at fokusere på ens 

egen udvikling og til at få øget jobansvar.  

Overordnet set var Andreas rigtig godt tilfreds med sit forløb hos Danfoss. Der var meget frie 

rammer for at opsøge interessante projekter og han gjorde sig gode erfaringer inden for 

mange områder af forretningen, som han ellers ikke ville have haft adgang til.  



 

En kritisk analyse af Graduate Trainee-programmer og de faktiske effekter 

 

Side 49 af 88 

 

Så at Andreas den dag i dag har forladt Danfoss til fordel for et job i en anden stor 

virksomhed, skyldtes udelukkende de to sidste måneder af forløbet, hvor Andreas med egne 

ord blev gjort til kastebold mellem nogle forskellige politiske interesser i virksomheden, i 

forhold til hvor han skulle havne bagefter. I løbet af disse sidste måneder var der ikke desto 

mindre tre konkrete jobs på bordet men endte i alle tre tilfælde med – på ’bizar’ vis – ikke at 

blive til noget. Som Andreas forklarer: 

”Danfoss var også inde i en periode, hvor det gik rigtig, rigtig dårligt, og der var mange selv på 

højt niveau, der ikke havde overblik over, hvad der kom til at ske. Men det med at man lover folk 

noget, og man siger, at man fremsender kontrakter, og man så for det første ikke gør det og for 

det andet håndterer den afslagsproces fuldstændig vanvittigt, det gjorde bare at.. det var noget, 

jeg slet ikke kunne genkende i virksomheden, for jeg har ikke opdaget det, jeg har slet ikke 

oplevet den useriøsitet før”. 

En anden medvirkende faktor til denne situation var at Andreas indledende havde meldt ud til 

gradute-ledelsen, at han havde fuldstændig styr på sin situation, i og med der allerede var 

konkrete jobs på bedding. Men også fordi de hovedansvarlige på graduate-programmet på 

det tidspunkt lige var blevet skiftet ud med nogen, der ikke rigtig havde noget ’navn’ i 

Danfoss. Som Andreas pointerer:  

”Og det betød bare, at jeg havde stærkere netværk end dem, så derfor valgte jeg at sige, ’jeg 

kører det selv’. Og det var måske en fejl.” 

Da de oprindelige jobmuligheder glippede, viste der sig nemlig ikke længere at være nogen 

støtte at hente fra graduate-ledelsens side. Som Andreas fortæller så følte han at 

programmet meldte sig fuldstændig ud: 

”Det var også noget af det, jeg blev ret irriteret over, at vi fik melding fra graduate-ledelsen om, 

at vi bare måtte tage, hvad vi kunne få. Og der havde jeg det sådan, det kan godt være, det er 

krisetider, men nu har vi været igennem de her to år, og alle har nogle rigtig stærke papirer, så 

kan det ikke passe, vi ’bare’ skal stille os tilfreds med, hvad vi kan få. Der er masser af andre 

virksomheder, det går godt for, hvor vi kan få mere spændende jobs, og det har også vist sig, for 

alle dem jeg kender, at dem som fik den besked, enten tog de selv hånd om det og blev i Danfoss, 

eller også skiftede de til en anden virksomhed. Og det er bare enormt dumt af Danfoss, fordi nu 

står de og kører store rekrutteringskampagner igen og har mistet rigtig mange folk”. 

Konsekvensen blev, at Andreas samme sommer tog imod et jobtilbud fra Novo Nordisk. Da 

han meddelte dette til graduate-ledelsen spurgte han samtidig, om de sammen skulle tage en 

snak om hele forløbet, men her var meldingen, at de mente, de var klar over, hvorfor han 

skiftede, hvorfor de ikke havde behov for yderligere uddybning. 

”Og det syntes jeg bare var mærkeligt. … at man ikke afslutter sådan et forløb og får den læring 

med. Og jeg ved, at andre har oplevet det samme. Altså det der med, at man føler sådan ’nå, 
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men hvis I har valgt at forlade os, så siger vi tak og så farvel’. … Der var overhovedet ikke nogen 

opfølgning på mig”.  

En anden ting, Andreas har undret sig over, er, at der på et tidspunkt i anden halvdel af hans 

forløb blev taget initiativ til at få opdateret programmet; hvordan tingene skulle skrues 

sammen læringsmæssigt og jobmæssigt, fordi der havde været lidt utilfredshed med 

programmet fra nogle deltageres side. Det initiativ blev søsat sammen med tre tidligere 

graduates, alle minimum vice president-stillinger i Danfoss, der, som Andreas fortæller, alle 

var meget interesserede i at hjælpe, fordi de stadig gerne ville være en del af graduate-

netværket, og gerne ville være med til at sikre, at både graduate og virksomheden fik det 

bedste forløb. Dette initiativ valgte den nye graduate-ledelse imidlertid at lukke ned 

undervejs og uden videre varsel. Som Andreas uddyber: 

”… det var som om, at man ikke var interesseret i at tage det input, man kunne få fra 

forretningen til at sige, ’hvordan kan vi gøre det her bedre?’. At man havde en anden agenda, og 

der virkede det på os som om, at det hele blev lidt for teoretisk på det tidspunkt. At man havde 

en teoretisk forestilling om, hvordan et graduate-program skulle skrues sammen, og hvordan 

udvikling og læring imellem individer skulle køre, men den var bare ikke afstemt med 

virksomhedens opfattelse”. 

 

4.2.4 Kaspers historie 

Efter sin overbygning i International Business fra CBS, fortæller Kasper at han stadig ingen 

anelse havde om, hvad han egentlig gerne ville derefter. Så muligheden for at ’prøve nogle 

ting af’ og møde en masse forskellige mennesker tiltalte ham meget:  

”… Selvom man har studiejobs og sådan nogle ting, så har man en formodning om, at man kan 

læse sig til, hvad det er, man kommer til at sidde med ved skrivebordet, den dag man starter. Og 

det kan man bare ikke. Der er så mange fine ord og sådan nogle ting; du kan ikke gennemskue 

præcis hvad du kommer til at arbejde med. Medmindre du selvfølgelig har en indsigt ad en anden 

kanal, f.eks. et graduate-program. Så til det formål, der var det rigtig godt”. 

Overordnet set blev Kaspers 2-årige forløb hos DONG farvet en del af, at han tilhørte første 

årgang på et helt nyetableret program. Dette gav sig blandt andet konkret udtryk i, at der ikke 

var noget skrivebord til ham, da han mødte op første dag i første rotation. Der var ikke nogen, 

der vidste, at han kom. Som Kasper uddyber: 

”… det var helt tydeligt, at det område, jeg i hvert fald var i og andre områder også, slet ikke var 

klar over/gearet/oplyst om, hvad det var, man skulle med os”.   

Den største overraskelse kom imidlertid halvandet år inde i forløbet, hvor en HR-mand fra 

DONG stillede sig op og sagde, at det ikke var deres intention at lave et talent-program. 
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Kasper fortæller, at det ellers var det indtryk, han og de øvrige graduates havde fået ved 

rekrutteringen, og at det blev yderligere forstærket af al den uddannelse, der blev lagt i dem. 

Under alle omstændigheder var der et mismatch mellem forventninger og realiteter, og som 

Kasper påpeger: 

”Det der absolut ikke må ske, når du kommer ud og du tænker ’jeg er med i et talentprogram, nu 

skal jeg fandeme bare ud over stepperne’, at du så ikke får lov til at udfolde dig. Og det blev der 

ikke fulgt godt nok op på. Tænk sig engang at komme og jeg er klar til at lægge 50-60 timer her, 

og så får man ikke lov til at lave noget. Det er mega frustrerende”. 

Rent programmæssigt var Kasper dog samlet set godt tilfreds. Særligt med den megen 

uddannelse, han fik, og med de rotationer hvori han fik lov til ting, som han normalt ikke ville 

have haft muligheden for. Og som han videre tilføjer: 

”Ved du hvad, det er meget sjovt, for sådan noget kan man faktisk nogen gange bedst se i 

retroperspektiv. Fordi vi var i det, og der var sådan et ønske om mere, mere, mere. Og nogen 

gange så får man jo også bare talt sig selv op i et niveau, hvor det ikke hører hjemme”. 

En ting, Kasper imidlertid gerne havde set anderledes, var overgangen fra graduate til 

’almindelig’ medarbejder. For det første fordi det efter forløbet var lidt ’udvandet’ med, 

præcis hvad man så skulle lave. Der manglede noget styring fra de programansvarlige. For det 

andet en følelse af at blive ’holdt nede’ fordi man havde været graduate, og at man skulle 

bevise sig ekstra. For eksempel at der blev udstukket direktiver fra HR-ledelsen med 

meldingen om, at fordi de havde været graduates, kunne de kun stige til det og det lønniveau:  

”Jeg tror det der var rigtig svært for mig, ... og sådan var det for mange af os; vi kunne ikke kaste 

den der graduate-kappe af os, det var lige som om den sad fast”. 

Kasper afrunder således med at påpege, at man skal være enormt opmærksom på 

afkoblingen fra graduate. Følelsen af at blive set ned på opfattede Kasper som dybt 

demotiverende, og var en af de primære grunde til at Kasper valgte at forlade DONG 

umiddelbart efter forløbets afslutning. 

”Altså fra et virksomhedssynspunkt.. der bliver brugt en masse penge på at udvikle en og så, ja så 

smutter man. Altså det er sgu da dumt”. 
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5. Diskussion 

Hypotese 1 fremsatte formodningen om, at der ville være en vis utilfredshed med program-

merne at spore hos de til undersøgelsen adspurgte graduates. Denne hypotese må ses delvist 

afkræftet. 

De teoretiske kritikpunkter af graduate-programmer, som blev gennemgået i afsnit 2.1, ses i 

det store hele ikke afspejlet i denne mindre undersøgelse.  Hele 50 procent meldte sig i 

spørgeskemaundersøgelsen som sagt overordnet meget tilfredse med programmet, og 35 

procent er tilfredse. Også i de uddybende samtaler kommer denne grundlæggende tilfreds-

hed til udtryk på trods af små eller større negative oplevelser for hver enkelt. 

Et af de væsentlige kritikpunkter i afsnit 2.1 var risikoen for jobopgaver af dårlig og overfladisk 

karakter, i og med rotationerne er tidsbegrænsede, og at graduates’ene således skal kunne 

forlade opgaver og projekter, uden at tabet bliver for stort for pågældende afdeling. Som det 

fremkommer i spørgeskemaet, oplever tilsammen 88 procent at være enten tilfredse eller 

meget tilfredse i både vurderingen af deres jobudfordringer og i vurderingen af jobop-

gavernes alsidighed under programmet. Også i de uddybende interviews synes alle fire 

graduates at have følt sig fagligt udfordret i deres graduate-forløb. Kun Astrid udtrykker at 

kunne have ønsket sig lidt mere udvikling på det faglige plan men her snarere i den forstand 

at få hjælp til at finde den rette vej at fortsætte jobmæssigt. 

Et andet kritikpunkt var risikoen for urealistisk høje forventninger til programmerne fra 

graduates’enes side. Her kommer vi lidt tættere på en reel frustrationskilde ifølge inter-

viewene. Spørgeskemaet indikerede et lille dyk i tilfredshed ved spørgsmålet om, hvorvidt 

graduate’ens personlige forventninger var blevet mødt under programmet, og de personlige 

interviews gav hertil nogle interessante bidrag. Det fremgår tydeligt, at forvent-ningerne hos 

særligt Nikolaj, Andreas og Kasper inden programmets start var temmelig høje, hvilket er 

interessant i to henseender. For det første at det af dem alle tre påpeges, at det var noget, 

som de respektive virksomheder også selv forstærkede yderligere i rekrutteringsfasen. For det 

andet fordi særligt Nikolaj, Andreas og Kasper personligt har forventet meget, og her kan man 

måske passende tale om generation Y. Alle tre virker de meget selvstændige og selvbevidste, 

og under forløbet synes de at have stillet betydelige krav til deres vilkår og muligheder samt 

til af definitionen af deres roller som graduates. Fælles for de tre er også forskellige oplevelser 

af ikke at blive taget alvorligt som graduates – som Kasper der til tider følte sig set ned på som 

følge af hans graduate-’brændemærke’ og Nikolaj og Andreas, der hver især oplevede at føle 

sig som kastebolde mellem interne interesser i deres respektive virksomheder.  

Det er med andre ord den psykologiske kontrakt, der er i spil. Som anført i afsnit 2.10 bygger 

den psykologiske kontrakt på et gensidighedsprincip baseret på – i dette tilfælde – den 

pågældende graduate’s subjektive opfattelse af de løfter, der er blevet indgået ved forløbets 
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start, og som løbende genforhandles. Nikolaj, Andreas og Kasper giver alle udtryk for at have 

oplevet kontraktbrud under deres forløb, det vil sige krænkelse i form af opfattelsen af brudte 

løfter fra virksomhedens side. Både Nikolaj, Andreas og Kasper pointerer som tidligere nævnt, 

at deres virksomheder i rekrutteringsfasen også bidrog til at skærpe deres forventninger, 

hvilket endvidere bekræfter Conway & Briner (2005) samt De Vos et al.’s (2009) betoning af, 

at graden af en virksomheds OCM er positivt forbundet til en medarbejders opfattelse af 

løfter fra virksomhedens side. Så når graduate-virksomhederne rekrutterer til et program, der 

på forhånd lægger op til at ’nurse’ de udvalgte graduates fremad (og opad), gøres forvent-

ningerne samtidig mere sårbare, fordi de er tilsvarende høje.  

Om de konkrete kontraktbrud i disse tilfælde er sket bevidst eller ubevidst, eller om 

opfattelsen af hvilke løfter, der er givet i de givne tilfælde, bare ikke har stemt overens, går ud 

over denne afhandlings råderum, men der sker noget interessant ved, at der for de inter-

viewede graduates i denne undersøgelse er gået et stykke tid, siden de afsluttede forløbet. 

For det første Nikolaj der indrømmer, at han set i bakspejlet godt kan forstå, hvorfor han 

måske ikke fik alt det ansvar, han havde forventet, og hvorfor der stadig var noget review på 

de opgaver, han løste. For det andet Kasper der fortæller, at det er sjovt, hvordan man nogen 

gange bedst kan se ting i retroperspektiv, og at han dengang som graduate måske også selv 

fik kørt sine krav og sine forventninger op i et niveau, hvor det i virkeligheden ikke hørte 

hjemme.  

 

Årsagen til, at Hypotese 1 kun delvist kan afkræftes, skyldes et forhold, som går igen i 

spørgeskema, jf. afsnit 4.1.1, såvel som i samtlige de fire personlige interviews, og det er 

overgangen fra graduate til ’almindelig’ medarbejder. Hos alle fire kan der spores en følelse af 

– eller i Nikolajs tilfælde kendskab til fra andre graduates – at være blevet lidt ’tabt på gulvet’. 

Som Astrid der vurderer at have været totalt i fokus til at være fuldstændig ’on her own’. Eller 

som Kasper og Andreas, der følte, at der manglede generel styring fra deres graduate-

ledelser, og at relevante/attraktive jobmuligheder efter forløbet var for ringe. 

Som de alle fire ender med at påpege, handler det i høj grad om det faktum, at man under 

forløbet har været så privilegerede, som tilfældet er med intensiv udvikling, vejledning og 

opmærksomhed. Og at det derfor føles meget underligt pludselig at blive overladt til sig selv, 

uden noget egentligt overlap i form af struktureret vejledning eller opfølgningssamtaler.   

Nikolaj og Astrid betegner det hver især som frygten for at sidde fast med al den tvivl og 

usikkerhed, det medfører, om hvad man så skal. For Kasper føltes det lidt som om at være 

blevet stemplet som graduate og at have problemer med at kaste ’kappen’ af sig. Også Nikolaj 

påpeger, at man kommer til at identificere sig med at være graduate, og at denne identitet jo 

på en eller anden vis skal kobles af igen. 
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Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt, at både Astrid, Kasper og Andreas ikke mener, at 

deres respektive virksomheder ved forløbets afslutning krævede tilstrækkeligt benefit af den 

store investering, som de jo var et produkt af. Og at de undrer sig over det. Som Astrid 

udtrykker det: ”At der ikke bliver lagt lige det sidste i det, der gør, at man får.. altså at de er 

helt sikre på, at vi kan se en vej videre …”. 

Hypotese 2 fremsatte en forventning om, at der blandt undersøgelsens respondenter kunne 

forefindes karriereønsker på en bred skala mellem traditionel og ny karriere. Denne hypotese 

må ses bekræftet på baggrund af følgende tendenser i besvarelserne: For det første at 

graduates’ene i det hele taget viste interesse for og gennemførte et graduate-program. Som 

diskuteret i de indledende afsnit er konceptet og formålet med disse strukturerede program-

mer på mange måder sammenfaldende med den traditionelle forståelse af karriere: a) et 

program for de få talentfulde udvalgte der er tæt knyttet til udviklingen af ledere, b) en 

mulighed for hurtigt at accelerere sin karriere i en stor virksomhed og c) et koncept hvor 

graduaten gennemgår en omfattende socialiseringsproces, og hvor virksomheden per 

automatik kommer til at råde over det primære karrieremæssige ansvar og den primære 

kontrol. 

Spørgeskemaet afslører desuden, at 73 procent har ingen eller kun begrænsede planer om at 

forlade deres nuværende virksomhed, når de vurderer, at de har færdighederne og 

erfaringerne til at rykke videre. Når de interviewede tøver med at forlade deres graduate-

virksomhed, synes det især at handle om netværk; at de kontakter og den virksomheds-

specifikke indsigt, som skabes under forløbet, er svær eller i hvert fald risikofyldt at forlade til 

fordel for en anden virksomhed. Som Astrid der vurderer, at hendes muligheder stadig er 

bedre i Tryg, end de er uden for virksomheden. Og som Andreas der for eksempel fortæller, at 

han indtil den pludselige turbulens ved afslutningen af hans program slet ikke havde skænket 

det en tanke at skifte virksomhed, fordi de muligheder, der var på bordet, var virkelig 

spændende. Men det er også interessant, at denne turbulens til dels skyldtes, at Andreas så 

sit eget netværk i pågældende virksomhed stærkere end den aktuelle graduate-ledelses, der 

ellers skulle have gelejdet ham videre. Det stærke fokus på netværk hos graduates’ene 

bekræftes ligeledes af spørgeskemaets del 2, som viser, at samtlige adspurgte i enten nogen 

eller høj grad opbygger kontakter inden for områder, hvor de gerne vil arbejde. 

Ydermere er der som påpeget i afsnit 4.1 en interessant overvægt af internt rettet CSM i 

forhold til eksternt rettet CSM i spørgeskemaets del 2. Så selvom graduates’ene utvivlsomt 

tager en stor del af styringen med deres personlige karrierer, så vidner ovenstående overvægt 

trods alt om en modifikation af det nye karrierebegreb i sin rene form. 
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Skulle graduates’ene have taget den nye karriere til sig, skulle man derimod formode, at de 

brugte langt flere kræfter på at tilegne sig mere generel employability med blikket rettet uden 

for virksomheden i lige så høj grad som inden for. Det være sig påtagelse af ekstra aktiviteter 

til gavn for CV’et eller at holde sig opdateret på stillingsannoncer.   

Hvad graduates’ene imidlertid udviser en tendens til, og som også afspejler de nye 

karriereprincipper, er såkaldt indflydelsesadfærd, jf. Sturges et al.’s begrebsdannelse af CSM i 

afsnit 4.1. Det vil sige graduates’enes aktive forsøg på at påvirke de af gatekeeper’nes 

beslutninger, der har betydning for deres personlige karrieremål. Her er det også det 

indbyrdes magtforhold mellem CSM og OCM, der tydeligt kommer i spil, jævnfør afsnit 2.9.  

Spørgeskemaet viste indledningsvis, at 77 % af de adspurgte i nogen eller høj grad havde 

presset på for at blive involveret i særligt interessante projekter. Mere konkrete eksempler 

bidrog både Nikolaj, Andreas og Kasper med. For Nikolajs vedkommende i særdeleshed i 

forbindelse med de pludselige ændringer i hans forestående rotation til Novo Nordisk-

kontoret i Istanbul, hvor han ved meldingen om, at han ikke havde nogen muligheder for at 

påvirke beslutningen, svarede, at han i hvert fald vidste, han havde én mulighed, og det var at 

sige op. Og dette på trods af de potentielle omkostninger, det kan have på CV’et at have 

forladt programmet i utide. For Andreas vurderingen af at hans eget netværk i Danfoss var 

stærkere end graduate-ledelsens på daværende tidspunkt og derfor valgte at køre sin 

fremtidige karriere i Danfoss ved egen hjælp. Og Kasper der generelt ikke følte af hans høje 

ambitioner og ønsker om faglig udvikling ikke blev modsvaret tilstrækkeligt af virksomheden.  

Hypotese 3 byggede på en formodning om at se en høj grad af CSM blandt de adspurgte 

graduates; en formodning der allerede i det foregående synes bekræftet. Måske heller ikke så 

overraskende set i lyset af et langt mere omskifteligt arbejdsmarked end i Organisation Man’s 

tid, der som tidligere nævnt fordrer aktiv stillingtagen fra alle typer af medarbejder i karriere-

henseende.  Endvidere en afspejling af den individualisme, der dog i høj grad karakteriserer 

det danske samfund. Jeg vil dog alligevel vove den påstand, at graden af CSM for graduates i 

mange tilfælde naturligt ligger en smule højere end gennemsnittet. Argumentet herfor er, at 

graduates’ene netop bliver selekteret ud fra deres stærke faglighed og potentiale for – og vilje 

til – ekstraordinær performance. På samme vis er graduates’ene ambitioner høje på egne 

vegne, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i de personlige interviews, hvor lysten til at 

udfordres og ’presses’ er fælles for de fire respondenter. 

Her får man samtidig indtryk af, at graduates’enes CSM er særligt præget af knowing-why og 

knowing-whom-kompetencer, det vil sige hensynstagen til deres personlige ønsker om 

udfordringer og ansvar, og hvor meget energi de er villige til at lægge i jobbet samt deres 

bevidsthed om at skabe stærke netværk. Tilegnelsen af knowing-how-kompetencer kan man 
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derimod sige kommer til udtryk gennem graduates’enes indledende opsøgen af et graduate-

program – erkendelsen af at de kommer direkte fra skolebænken og endnu ikke har det 

nødvendige begreb om, hvad de vil, og hvordan en stor virksomhed i det hele taget fungerer. 

Som Astrid der for eksempel konkret udtrykker, at hun i sit graduate-forløb godt kunne have 

ønsket sig endnu mere faglig udvikling og vejledning. 

Hypotese 4 opstillede formodningen om, at vi fra respondenterne ville opleve mere internt 

rettet end eksternt rettet CSM. Denne hypotese bliver som anført tidligere ligeledes 

bekræftet. Således stemmer resultaterne fra denne mindre undersøgelse overens med 

Sturges et al.’s (2010) undersøgelse, jævnfør afsnit 4.1, som fandt, at organisatorisk støtte 

havde en stærkt negativ påvirkning på eksternt rettet CSM. At graduates’ene altså får 

opbygget en vis form for loyalitet, eller i hvert fald umiddelbart vurderer deres karriere-

muligheder tilstrækkeligt store inden for pågældende virksomhed. En del af forklaringen 

ligger således også i den psykologiske kontrakt, det vil sige graduates’enes bevidsthed om, at 

virksomheden investerer stort i dem, hvilket fremmer tilbøjeligheden til at yde et tilsvarende 

afkast retur. 

Ved den føromtalte overgang fra graduate til ’almindelig’ medarbejder, bliver det imidlertid 

også illustreret, hvad konsekvenserne kan være, hvis fokus fra virksomheden synes at 

forsvinde: Kasper og Andreas der begge valgte at forlade deres virksomheder og Astrid, som 

godt kunne se sig selv lede efter nyt job inden for et år med følelsen af i for høj grad at være 

overladt til sig selv efter programmets afslutning. 

Hypotese 5 fremstillede en forventning om, at respondenterne ville have betydelige 

forventninger til OCM, hvilket i høj grad bekræftes. At de adspurgte graduates før og under 

programmet har stillet krav til særlig opmærksomhed og unikke muligheder må imidlertid 

siges at ligge i kortene, eftersom det er, hvad virksomhederne også lover og markedsfører 

programmerne på. Men forventningen om, at virksomheden skal være en støttende faktor, 

synliggøres efter programmet, i det øjeblik hvor karrieremæssig hjælp og vejledning ikke 

længere foreligger som en selvfølge.  

Det tyder på, at graduates’ene fortsat ser deres karriere som et fælles ansvar dem selv og 

virksomheden imellem efter programmets afslutning, men også at virksomhedens bidrag 

forventes i en grad, der matcher den ’særstilling’, de dog har haft som særligt skattede leder-

potentialer. Almindelig logik siger måske også, at det er lang vej at falde fra meget til næsten 

ingenting.  

Og her mener jeg, vi er fremme ved kernen af denne kritiske analyse. En argumenteret 

uoverensstemmelse mellem den måde hvorpå virksomhederne tenderer at afslutte disse 
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graduate-programmer, og den faktiske negative effekt som denne praksis viser sig at have på 

flere af de forhenværende graduates.  

 

5.1 Hvad kan undersøgelsen bruges til fremadrettet?  

På baggrund af foregående diskussion kunne det være værd for de danske graduate-

virksomheder at overveje, hvorvidt der i deres graduate-program er integreret en optimal 

plan for overgang/afvikling af hvert forløb.  Her tænkes især på en konkret opfølgningsplan i 

tiden efter forløbet, altså en måde hvorpå hver enkelt graduate får hjælp og realistisk 

vejledning til at se hans eller hendes vej videre i virksomheden, og hvilke muligheder der nu 

foreligger. Undersøgelsen indikerer, at oplevelsen af graduate-programmet ændrer sig 

betydeligt i tiden efter programmets afslutning, så et tilfredshedsskema umiddelbart efter 

forløbets afslutning, som praktiseres af en del af de virksomheder, jeg har haft kontakt med i 

min opgaveproces, behøver ikke nødvendigvis at tegne et retmæssigt billede af graduate’ens 

endelige oplevelse. Nogle refleksioner indfinder sig først senere.  

Undersøgelsen skaber dog belæg for, at graduate-programmerne, trods teoretisk kritik, stadig 

synes berettigede i det samlede billede, og at værdien kunne øges yderligere, såfremt de blev 

håndteret optimalt. De tjener stadig deres formål, og den høje grad af OCM, som de er et 

kontant eksempel på, besvares af graduates’ene med CSM og generel performance på et 

tilsvarende niveau, som for størsteparten tjener graduate-virksomheden selv. 

Karriere og karriereudvikling i denne organisatoriske kontekst handler i det hele taget utroligt 

meget om samspil mellem medarbejder og virksomhed, hvad der ikke mindst løber som en 

rød tråd gennem denne afhandling – fra karrierebegrebets indbyggede subjektiv/objektiv-

dobbelthed, som fremhævet i afsnit 2.3.1, til medarbejderes ønsker om mere eller mindre 

nye eller traditionelle karriereveje kontra hvad virksomheder konkret er i stand til/villige til at 

tilbyde jf. afsnit 2.6, til de argumenterede synergieffekter mellem OCM og CSM, som 

diskuteret i afsnit 2.8., og endelig til de adspurgte graduates’ karrieremæssige forventninger 

til dem selv men i lige så høj grad også til deres respektive virksomheder, jf. afsnit 4. 
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6. Konklusion 

Denne afhandling tog udgangspunkt i en nysgerrighed i de såkaldte Graduate Trainee-

programmer – strukturerede og intensiverede karriereudviklingsforløb for nyuddannede 

talent- og lederpotentialer –, men også i en undren over deres forsatte eksistens og i 

særdeleshed hvad der forekom at være et manglende dybgående kendskab hos virksom-

hederne til de udvalgte graduates’ subjektive oplevelser af programmerne. Et kendskab som 

potentielt kunne udfordre den måde, programmerne bliver designet og afviklet på hos de 

store danske virksomheder, som kører dem på en fast basis. 

Overvejelserne mundede ud i en problemformulering, der lyder som følger: 

En kritisk analyse af hvorvidt der er uoverensstemmelser mellem store danske inter-

nationale virksomheders design og afvikling af Graduate Trainee-programmer og de 

faktiske effekter heraf, som de vurderes af forhenværende graduates et stykke tid efter 

programmets afslutning. 

 

I opgaven argumenterer jeg for, at problemstillingen er særligt relevant at belyse ud fra en 

karriereteoretisk synsvinkel, idet det kommer klart til udtryk i litteraturen, at vi befinder os i 

en tid, hvor selve karrierebegrebet er i mærkbar forandring. Fra at være en temmelig fast og 

entydig størrelse har karrierebegrebet i dag strukket sig til at dække en langt større flade, der, 

foruden det arbejds- og jobcentrerede med hvilket begrebet traditionelt er blevet forbundet, 

ligeledes rækker ind over sociale, psykologiske og livsstilsmæssige aspekter. Samme søgen er 

at spore i forskningen, hvor det er en diskussion i sig selv, hvorvidt karriere overhovedet kan 

eller skal betragtes som et videnskabsteoretisk felt for sig selv med dets brug af så mange 

forskellige videnskabelige discipliner. 

Med afhandlingens omdrejningspunkt i graduate-programmer hos store danske virksomheder 

finder vi en betydelig kritik blandt nuværende forskere. For det første at de er ’forældede 

lederudviklingsprogrammer’ i en tid, hvor uforudsigelighed og en hastig foranderlig omverden 

er det ufravigelige vilkår for virksomheder på det globale marked. For det andet at disse 

programmers typiske design med hyppige rotationer gør det nærliggende at stille 

spørgsmålstegn ved kvaliteten af arbejdsopgaver, ved den tilkomne læring samt ved 

virksomhedernes reelle udbytte af deres ressourcetunge investering i hver enkelt graduate. 

Går vi videre og studerer programmerne i lyset af relevant karriereteori, synes de ydermere at 

stå over for en særlig udfordring: et nyligt paradigmeskift i karrierelitteraturen har gjort op 

med den traditionelle forståelse af karriere som en hierarkisk opadgående bevægelse for de 

få med (leder)potentialet til det, for i stedet at betragte karriere som en mere personlig og 

individuelt styret rejse, der udvikler sig på tværs af virksomheder og inkluderer alle.  
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Graduate-programmer afspejler på overfladen den gamle karriereforståelses elitisme, i og 

med at de udvalgte graduates med de strukturerede, organisationsstyrede programmer 

udvikles til at varetage en forventet betydningsfuld (leder)rolle efter forløbets afslutning og 

ønskværdigt i mange år fremover. 

Hvad en række konkrete undersøgelser imidlertid viser er, at karrierebilledet i praksis ikke har 

rykket sig i samme takt som teoridiskussionen – nutidens nyuddannede MBA’ere udtrykker 

fortsat præferencer for den traditionelle karrieres forudsigelighed, men i ligeså høj grad for 

alverdens karriereveje indimellem; en grund til at tage forbehold for en tilbøjelighed i den 

moderne karriereteori til at stirre sig blind på og kontrastere to yderpoler, som ikke i sig selv 

synes at have hold i realiteterne.Career self-management (CSM), Organizational career 

management (OCM) og den psykologiske kontrakt viste sig at være centrale begreber for en 

mere dybdegående forståelse af graduate-programmerne i denne karrieremæssige kontekst. 

Interne sammenhænge viste blandt andet, at OCM trods alt har en forstærkende effekt på 

medarbejderes CSM, samtidig med at den psykologiske kontrakt fortsat spiller en 

betydningsfuld rolle i forholdet mellem organisation og medarbejder, men viste også at 

forhandlingerne nu centrerer sig mere omkring henholdsvis performance og employability 

frem for loyalitet og jobsikkerhed.   

Med udgangspunkt i den teoretiske diskussion blev fem hypoteser opstillet som vejledende 

for afhandlingens empiriske undersøgelse og analyse. Den empiriske undersøgelse tog form af 

et to-delt kvalitativt spørgeskema samt fire personlige interviews med forhenværende 

graduates. 

Første hypotese, der formodede en vis utilfredshed med graduate-programmerne, blev 

delvist bekræftet. Graduates’enes overordnede tilfredshed var høj, men særligt punkter som 

karriereplanlægning og - vejledning efter forløbet samt mentoring undervejs blev vurderet 

relativt lavere. En tendens til at graduates’enes forventninger lå lidt for højt inden program-

mernes start var også at spore. 

Anden hypotese, der spåede karriereønsker på en bred skala mellem traditionel og ny 

karriere blev bekræftet med adfærd og ambitioner, der afspejlede både individualitet og 

selvstyring men også ’tryghed’ og loyalitet overfor deres respektive virksomheder.  

Hypotese 3 og 4, der forudsagde en høj grad af CSM hos de adspurgte graduates, samt at 

denne primært var rettet mod aktiviteter inden for samme virksomhed og i mindre grad uden 

for, blev begge bekræftet. Det samme gjorde femte hypotese om, at graduates’ene udviste en 

høj forventning til OCM fra deres respektive virksomheder.  

Afhandlingen som et hele understøtter således, at graduate-programmer stadig synes at have 

deres berettigelse i det moderne organisations- og karrierelandskab, og at programmerne i 
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det store hele tjener deres oprindelige formål og dækker investeringen for begge parter – 

performance og loyalitet for virksomheden samt lukrative vilkår og gode udviklingsmulig-

heder for de rekrutterede graduates. Som endeligt svar på problemformuleringen skal der 

imidlertid gøres opmærksom på et væsentligt punkt i henhold til programmernes design og 

afvikling: 

Nærværende undersøgelse viste tegn på, at der ofte sker et uhensigtsmæssigt ’slip’ i 

graduates’enes overgang fra graduate til ’almindelig’ medarbejder. Undersøgelsen tegner 

med andre ord et billede af en generel mangel på opfølgende og afsluttende opmærksomhed 

og vejledning; en brist der kan få graduates’ene til at føle sig glemt og ’tabt på gulvet’ med 

usikkerhed og potentielt fravalg af virksomheden til følge. Kontrasten til deres hidtidige 

ophævede status bliver i det hele taget for markant og for virksomheden leveres der ikke det 

optimale udbytte. 

   

6.1 Perspektivering 

Denne afhandling har afdækket nogle områder, som indikerer at begge parter, både den 

enkelte graduate og den enkelte virksomhed, synes at kunne få væsentligt mere udbytte af 

den karriereudviklingsproces som graduate-programmer i dag udgør i større danske 

internationale virksomheder.  

For den enkelte graduate kan udbyttet formentlig øges betragteligt i fald en realistisk 

forventningsafstemning finder sted i god tid inden starten af selve forløbet. For meget fokus 

på at være blandt ’de udvalgte få’, at få lovning på en strålende jobudvikling og i det hele 

taget at blive taget hånd om hele vejen igennem bør undgås hos den udvalgte graduate. I 

stedet bør han eller hun stille skarpt på graduate-pladsen som værende en særlig mulighed, 

som denne har opnået, for at kunne demonstrere og udfolde sit potentiale og sin 

karrieremæssige ambition til gavn for virksomheden – og dermed i det lange løb forhåbentlig 

også til gavn for ham eller hende selv. 

For den enkelte virksomhed kan udbyttet efter alt at dømme øges betragteligt ved at stille sig 

skarpere på ’høst-fasen’ og ikke kun på ’sånings-fasen’ i graduate-forløbet.  Udover at tilpasse 

virksomhedens tidlige kommunikation så den fremmer en realistisk forventningsafstemning 

jævnfør ovenstående, skal der også i særdeleshed fokuseres på den kritiske overgangsfase 

mellem graduate og ’almindelig’ medarbejder. Som konkluderet i denne afhandling kan 

virksomheden her med fordel indrette sit program, således at den enkelte graduate i højere 

grad oplever en faciliteret og styret overgang, der i langt højere grad tager højde for den 

enkelte graduates’ optimale indslusning i virksomhedens ’virkelige’ arbejdsliv, og som 
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samtidig sikrer, at de reelle kompetencer, som den enkelte graduate har demonstreret i 

forløbet, kan bringes til fuld udnyttelse for virksomheden fremadrettet. 

I denne dobbelthed på vegne af såvel graduate som virksomhed, kunne HR-funktionerne/den 

nedsatte graduate-ledelse angiveligt spille en væsentlig mere værdiskabende rolle end den, 

som specialet har kunnet afdække for nærværende. Dels ved at sikre en mere realistisk og 

mindre ’hypet’ forhåndskommunikation og rekrutteringsprocedure i forhold til potentielle 

graduate-kandidater. Og dels ved at sikre en større forretningsmæssig forståelse af hvad der 

reelt kræves for at graduate-programmet skal give de udbytter, man har forestillet sig for 

virksomheden som helhed. HR skal evne at blive taget alvorligt af virksomhedens ledere som 

andet end blot designere af teoretisk udsprungne programmer. De skal måske i højere grad 

have fingrene i jorden, da det er dette, der for alvor kan binde de to ender sammen, som 

denne afhandling handler om: det valide, teoretiske udgangspunkt og den rent praktiske 

afvikling af graduate-programmer i en moderne virksomhedssammenhæng. 

En undersøgelse, der havde mulighed for at følge et sådant ideelt forløb tæt, ville 

formodentlig vise, at graduate-programmer kunne blive en investering, der faktisk gav fuld 

’return on investment’ – ikke bare for hver enkelt graduate men også for virksomheden som 

forretning.  
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Bilag 

Bilag 1 – Oversigt over graduate-programmer 

  

Formalia 

 

Selvudtrykt ide/formål 

 

Novo Nordisk 

 
- Optag i september 
- 30 pladser årligt 
- 2 års varighed. 
- 10 forskellige programmer: 

Global Finance, European 
Finance, Int. Operations 
Finance, Global Marketing, R&D 
Global Dev., R&D Regulatory 
Affairs, European Business 
Management, Supply Chain, 
Business IT, Business Processes. 

- Rotation i udlandet: Ja 

 
- Tilbyder ”en fleksibel karrierevej 

med muligheden for at udvikle din 
egen individuelle karriere” og 
udgør 
 “det perfekte springbræt til en 
berigende karriere.” 

- Der søges til programmerne “et 
performance-orienteret individ, 
der har potentialet til at udvikle sig 
til en nøgleperson I vores globale 
organisation.” 

 

Danfoss  

 
- Optag i september eller efter 

aftale 
- 2 års varighed 
- 3 forskellige programmer: 

Engineering, Finance og Sales 
and Marketing 

- Rotation i udlandet: Ja 

 
- Retter sig mod nyuddannede 

talenter fra universiteter og 
business schools, der har vist 
exceptionelle resultater, ambition 
og gode team-evner. 

 

 

Tryg 

 
- Optag i september 
- 4 pladser hvert 2. år 
- 19 måneders varighed 
- 1 program: 

Nordic Graduate Programme. 
Rotation i udlandet: Ja 

 
- Giver unikke muligheder for at 

gøre karriere; enten som 
specialist, eller senere ved at 
vælge en lederrolle i Tryg. 

- Lægger vægt på den personlige 
udvikling.  

 

DONG 

 

 

 

 

 
- Optag i september 
- 16-24 pladser årligt 
- 2 års varighed 
- 5 forskellige programmer: 

Ingeniør, IT, Kommunikation, 
Salg & Marketing og Økonomi. 

- Rotation i udlandet: Muligvis. 

 
- Innovation. Tværfaglighed. Faglig 

fordybelse. Kompetenceudvikling. 
Personlig udvikling. Afdækning af 
karrieremuligheder og 
jobperspektiver. 

- Giver både et tværorganisatorisk 
og et forretningsspecifikt 
kendskab til DONG Energy. 
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Bilag 2 – Spørgeskemaundersøgelse 

 

Subjective survey of Graduate Trainee Programmes 

 

Dear former Graduate, 

  

My name is Christine Kjærsgaard and I am currently working on my Master's thesis from CBS, 

which centres around Graduate Trainee Programmes. I am particularly interested in 

the Graduates' perspectives on these programmes some time after its completion. How you 

perceived the experience, and which initiatives you seized yourself - and still seize - to 

manage your own career.  

  

I would be very pleased with some input on this subject, and for that purpose I have designed 

a short questionnaire, on which I have consulted with Ove Munch Ovesen.  

The first part of the questionnaire is a review of your own personal career management since 

you entered the programme and until now.   

The second part of the questionnaire inquires into your satisfaction with different aspects of 

the programme, either during or after its completion.  

  

I would appreciate it very much, if you had the time to fill out the questionnaire in the 

attatched file and afterwards forwarding it directly to me. My e-mail address is: 

chkj05ac@student.cbs.dk  

  

Thank you for your help. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pod51007.outlook.com/owa/redir.aspx?C=7915e97bc4c947c8abb908a6d6e33cc1&URL=mailto%3achkj05ac%40student.cbs.dk
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About the Graduate Programme, evaluate your satisfaction: 

 

 Not 
satisfied 

Somewhat 
satisfied 

Satisfied Very 
satisfied 

Job  challenges during the 
programme 
 

    

Interesting/versatile job 
assignments during the 
programme  
 

    

Certainty regarding job 
assignments during the 
programme   
 

    

Job responsibilities offered 
during the programme 
 

    

Mentoring during the 
programme 
 

    

Possibilities of finding a 
desirable job after the 
programme  
 

    

Career planning and counseling 
after the programme 
 

    

Personal expectations have 
been met during the 
programme 
 

    

Satisfaction with the 
programme overall  
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From the beginning of the Graduate Programme and until now, evaluate: 

 

 Not at 
all 

To a 
small 
extent 

To a 
moderate 
extent 

To a 
great 
extent 

I have got myself introduced to 
people who can influence my 
career 
 

    

I have built contacts with people 
in areaswhere I would like to 
work 
 

    

I have pushed to be involved in 
high profile projects 
 

    

I have asked for feedback on my 
performance when it was not 
given 
 

    

I have made my boss aware of 
my 
accomplishments 
 

    

I have read work-related 
journals and books in my spare 
time  
 

    

I have taken on extra activities 
which 
will look good on my CV 
 

    

I have made plans to leave this 
organization, once I have the 
skills and experience to move on 
 

    

I have made plans to leave this 
organization, if it cannot offer 
me a rewarding career 
 

    

I have kept my CV up to date 
 
  

    

I have monitored job 
advertisements to see what is 
available outside the 
organization 
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Bilag 3 – Interview med Astrid, Tryg 

 

Hvorfor ville du gerne optages på et graduate-program? 

 Det ville jeg gerne fordi.. en af tingene var jo, at jeg ikke var sikker på, hvad for en stilling jeg 

gerne ville have, når jeg var færdig. Jeg syntes ikke, jeg var færdig med at prøve noget 

forskelligt, og jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om en stor virksomhed, før jeg 

fandt ud af, på hvad for en hylde jeg skulle være. Det syntes jeg var rigtig vigtigt. Så var jeg 

sikker på, at man blev meget bedre kvalificeret til et job i en stor virksomhed, hvis man først 

havde en bedre forretningsforståelse af, hvordan sådan et selskab fungerer og ved noget 

mere om nogle forskellige steder. Så jeg syntes, det var den bedste mulighed, man havde for 

at kunne det.  

 

Havde du nogen ambitioner om nogle mål, du gerne ville nå med graduate-programmet, at 

avancere hurtigere eller? 

Jeg havde da.. jeg har da hele tiden haft forestillinger om, at man måske havde mulighed for 

at få et bedre startjob, eller hvad man skal sige, når man først havde været i et graduate-

program. Men man kan sige, så bruger man jo også noget tid på det. Så det skal man jo tage 

med. Men så havde jeg da en forestilling om, at man måske alligevel kunne komme.. altså 

hoppe også et trin internt kan man sige, når man var færdig med graduate-programmet. At 

man måske fik nogle bedre muligheder. Også bare det med at få foden indenfor et godt sted. 

Og så ville jeg gerne være hos en stor virksomhed og gerne noget internationalt, der havde 

noget forretning andre steder, for det var jo ligesom det, jeg havde beskæftiget mig med hele 

tiden, og jeg syntes, det var det, der var mest interessant.  

 

Hvad var dine forventninger til graduate-programmet? 

Det var jo i hvert fald, at man fik nogle muligheder for at se forretningen fra forskellige sider, 

og at man lærte at arbejde på forskellige måder i en virksomhed. Og at man så også fik nogle 

flere muligheder, og at der var mere fokus på ens både personlige og faglige udvikling i sådan 

et program, kontra hvis man starter på en hvilken som helst stilling, kan man sige. Så er der jo 

mere fokus på dig som person. 
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..Tiltalte det dig, at der var noget mere opmærksomhed rettet mod dig? 

Altså det gjorde det på den måde, både at jeg syntes, at det er.. at det ville være godt, hvis 

man ligesom blev pacet lidt, og at man blev presset lidt til også at udvikle sig, at man måske 

på den måde, havde jeg en forestilling om, måske kunne fremme sin egen udvikling eller 

sådan.. at man udvikler sig måske hurtigere, fordi at man hurtigere skal igennem flere ting, og 

man bliver presset ud i flere situationer og flere opstarter i nye jobs hele tiden, at du så på 

den måde kommer længere hurtigt. 

 

Hvordan var din overordnede tilfredshed med forløbet sammenholdt med dine forventninger 

til det? 

Jeg synes egentlig, at det matchede ret godt. Så finder man måske ud af undervejs, at der jo 

er mange ting, der ikke nødvendigvis er fedt ved at være i det, at man skal skifte hele tiden. Så 

på nogen punkter der syntes jeg jo også godt, det kunne blive for meget og for meget fokus 

på programmet og på hele den der personlige udvikling i stedet for fokus på, hvad man rent 

faktisk skulle lave, at man rent faktisk skulle udfylde et job. 

 

Følte du at det blev lidt overfladisk de jobopgaver du havde i rotationerne?       

Både ja og nej. Det var meget forskelligt fra de rotationer jeg havde. Det kom meget an på 

lederen, om de var i stand til at give en nogle konkrete opgaver, og om det var et sted, hvor 

der var noget, hvor man godt kunne få ansvar for noget på kort tid. Fordi nogle steder er det 

jo bare meget svært at gå ind og få ansvar for noget, hvis de kører nogle faste processer eller 

et eller andet. Så det er jo nemmere de steder hvor der er projekter, altså hvor man kan få 

ansvar for et mindre projekt eller en del af et projekt eller et eller andet. Og de steder hvor 

der var mulighed for det, synes jeg også, at de gav fin mulighed for det, men jeg synes det er 

svært. Altså det gør det alligevel svært, fordi du kun har et halvt år, så det kan godt være 

svært alligevel at præstere eller nå ret langt i en stilling, når det kun er et halvt år.  

 

Var der noget du gerne ville have haft anderledes? 

Jeg tror for mig var det nok, at man havde haft mere fokus på faglig udvikling sådan konkret i 

programmet. At man måske havde noget mere sådan career training, på en eller anden måde 

mere med det faglige i forhold til hvad man kan bruge det til, og mere planlægning i forhold til 

hvad der er det rigtige for dig som person, at du skal beskæftige dig med fagligt i stedet for.. 

altså der er utroligt meget fokus på udvikling hos os, men det blev meget på det personlige 

plan, og i forhold til hvad måske man ser frem til, at man på sigt måske kan arbejde med 
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ledelse, så på en eller anden måde så synes jeg godt, at der kunne have været mere behov 

for, at man bare var lidt mere med, sådan at finde det rigtige match for personen på det 

faglige plan. 

 

Hvordan vurderer du skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder?   

Det er jo ret underligt, fordi man går jo fra at være totalt i fokus til at være menig 

medarbejder. Der er jo slet ikke noget fokus længere, altså man er jo ’on your own’ 

fuldstændig, og det er jo meget underligt, når man har haft den slags fokus, og der går jo 

også.. når der er gået et halvt år i ens nye job, så tænker man da også bare, ’hvad, skal jeg ikke 

snart videre?’ eller ’kommer der ikke snart nogen og spørger mig, om jeg vil et eller andet’. Så 

på den måde er det meget underligt, fordi lige pludselig så kan jeg da mærke både på mig selv 

og mange af mine andre gamle med-trainees, at man måske også godt kan blive i tvivl om, ’nå 

men er jeg så det rigtige sted nu, og hvad skal jeg bruge..’. Altså man begynder mere at 

overveje, ’hvad skal jeg egentlig bruge det her job til, altså hvordan kan jeg komme videre her 

fra’, fordi tidligere er man jo bare automatisk kommet videre, så man er måske ikke været 

nødt til at tænke helt lige så meget over, hvad skal jeg bruge det til, fordi man vidste, der kom 

noget nyt bagefter, og det er ret underligt.  

 

Er du så begyndt at føle mindre tilknytning til Tryg? 

Ja det er jeg faktisk, tror jeg. Det er svært.. Man har jo lidt mindre tilknytning, fordi man jo 

ikke automatisk kan se, hvor ens næste skridt er i virksomheden, og det er jo ikke sikkert, at 

alle har et naturligt næste skridt i virksomheden, og det har man jo haft tidligere. Så derfor er 

man jo ikke lige så bundet, som man var før, synes jeg ikke. Altså nu har man ligesom fået sit 

første job efter programmet, og det er jo også godt nok, men hvis man så ikke kan se sig selv 

videre derfra, så har man ikke den samme.. så føler man sig måske ikke helt så loyal, som man 

gjorde før, hvor man var i et forløb, og hvor der var nogen, der ligesom også havde en mening 

om det.  

 

Men hvor specialiserede var I i forløbet, altså hvor Tryg-specifikke var de kompetencer I 

udviklede? 

Man kan sige det har jo været forskelligt. Vores det er sådan et corporate-program, så det er 

ikke specialiseret. Så det er jo lidt alt efter, hvad for nogle områder man har arbejdet inden 

for, men det er klart, at jeg vil da have nogle kompetencer inden for forsikring på nogen 

punkter, fordi man har arbejdet med det, men ikke engang specielt for jeg har jo ikke haft 
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særlig meget med selve.. så meget med ’forsikring-forsikring’ at gøre, så det er jo ikke engang 

sådan et særligt.. altså man vil jo have i virksomheden, fordi det er der, man har opbygget et 

kæmpe netværk, og man har været rundt, og man har været udstationeret. Altså jeg kender 

jo forretningen meget mere end de fleste i selskabet, så derfor har man jo en speciel 

tilknytning. Man ved jo godt, at ens muligheder højst sandsynligt er bedre i selskabet 

stadigvæk, og man har mange flere altså internt, man kan ringe til, hvis man har behov for et 

eller andet, eller man gerne vil skifte job, eller hvad man vil altså. Så på den måde en særlig 

kompetence for Tryg men ellers så var selve programmet jo mere generelt kan man sige, at 

man opbyggede mange forskellige kompetencer, alt efter hvad din profil var, og vi fik jo også 

lov til at.. vi tog også en masse kurser i projektledelse og alt sådan noget training. Men det er 

jo også mere generelt. 

 

Så du går ikke lige nu med konkrete tanker om, at der kunne være noget uden for Tryg? 

Det er stadigvæk lidt for tidligt, synes jeg. Jeg tror stadigvæk, mine muligheder er bedre i Tryg, 

end de er uden for selskabet, så derfor så tror jeg, at det er for tidligt, men jeg.. altså det ville 

ikke være underligt for mig at begynde at kigge efter noget andet om et halvt til et helt år.  

Det er jo meget det der med, at man går igennem sådan et helt program, der koster en hel 

masse penge for selskabet, og man bliver udsat for alt muligt og får en masse muligheder, og 

så synes man ligesom, hvis man ser det fra virksomhedens synspunkt, på en eller anden måde 

at der mangler noget, der gør at.. det er lige som om, at de ikke kræver benefit. Jeg synes i 

hvert fald for vores vedkommende ikke, at der har været.. ikke at der er nok fokus på, at man 

også får det ud af den investering, som vi jo har været for Tryg. Altså at der ikke bliver lagt lige 

det sidste i det, der gør, at man får.. altså at de er helt sikre på, at vi kan se en vej videre inden 

for Tryg. Altså ligesom at jeg sidder og siger, at jeg måske ikke nødvendigvis kan se min vej 

videre i Tryg, så hvis man har brugt det sidste krudt på at planlægge med trainee’en der 

stopper eller havde nogle opfølgningssamtaler i forhold til de gamle trainees, jeg ved ikke 

hvor ofte man skulle gøre det, men altså at man har sådan en eller anden form for videre 

forløb, så man på en måde får.. altså bliver ved med at holde os til ilden, altså bliver ved med 

at være med til at overbevise os om, at der er en vej i selskabet, at der er nogen, der hjælper 

med det. Man kunne jo have en mentor-ordning, der følger op på de gamle, og det bruger de 

også hos Tryg på nogen talentprogrammer og sådan noget, men det tror jeg også, man burde 

gøre ved trainees’ene, hvis man skal få det reelle ud af investeringen. Men altså det får de jo 

også, men det bliver mere op til en selv, det gør det helt sikkert. 
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Men har I så nogle talentprogrammer, hvor der er noget mentoring tilknyttet efterfølgende 

også? 

Ja altså der er jo kommet sådan et. Men det er igen det der mentoring-forløb, det er jo 

undervejs, mens programmet står på, og jeg tror egentlig tit, at det er efterfølgende, at man 

har behov for det. Fordi vi har jo også haft coaching, og der fik vi et par gange med coachen 

undervejs, og det er sådan set fint nok, men så heldigvis så ville han godt fortsætte lidt med 

mig, men det er sådan et lidt særforløb, for det var ikke sådan, at alle fik lov automatisk at 

fortsætte. Så jeg fortsatte egentlig et halvt år efterfølgende også, men egentlig så tror jeg, at 

man havde mere brug for en mentor der fulgte.. at man havde en man kunne gå til de næste 

par år næsten, så man, ja, kunne komme rigtigt videre.  
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Bilag 4 – Interview med Nikolaj, Novo Nordisk 

 

Hvorfor ville du gerne optages på et graduate-program? 

Grunden til jeg gerne ville optages på programmet det var, ja i første omgang programmet på 

Novo, var at jeg gerne ville arbejde for en international virksomhed, og jeg ville gerne arbejde 

for en virksomhed med hovedkontor i Danmark, da jeg tænkte, at det ville være mest 

interessant at være tæt på der, hvor beslutningerne blev truffet, og der hvor mulighederne 

efter programmet også ville være bedst. Så det var nogle af de store danske virksomheder 

som Novo Nordisk, Carlsberg og Danfoss og så videre, som var interessante.  

 

Hvad var dine forventninger til graduate-programmet? 

Jeg synes, at mine forventninger til de her programmer var meget, meget store. Jeg havde 

hørt fra mange, at det var virkelig nogle gode programmer, og det var en måde at accelerere 

sin karriere og have en meget ’steep learning curve’, så jeg syntes, det var det helt perfekte 

for mig at søge. Alternativet til de her graduate-programmer, det var et konsulentjob, da jeg 

tænkte, det ville give mig noget af det samme med at komme ud til.. at møde en masse 

forskellige mennesker, komme ud og arbejde i forskellige sammenhænge, i forskellige 

afdelinger og dermed lære en masse forskellige ting. Men da jeg havde været til de første par 

interviews hos Danfoss og Novo og blev tilbudt jobbet som Finance Graduate i Novo Nordisk, 

var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville have. Derudover var det også en meget, 

meget professionel rekruttering virkede det til med både telefoninterview og sådan et 

Recruitment Centre på tre døgn og et endeligt interview med direktøren for Finance, som jo 

også gjorde, at man på det tidspunkt, i hvert fald når man kom direkte fra skole, følte sig 

meget prioriteret og vigtig.  

 

Hvordan var din overordnede tilfredshed med forløbet sammenholdt med dine forventninger 

til det? 

Jeg vil dog sige, at når vi så går til spørgsmålet, hvordan min overordnede tilfredshed med 

forløbet var sammenholdt med mine forventninger til det, så var der ikke en en-til-en-

overensstemmelse imellem de guld og grønne skove, jeg følte, jeg var blevet lovet under 

Recruitment Centre’et, kontra hvad jeg oplevede i mine første rotationer. Det var sådan set 

ikke fordi, at jeg nu, når jeg kigger i bakspejlet, synes, at programmet var dårligt. Jeg synes 

simpelthen bare, at forventningerne var skruet meget meget højt op både fra min egen side 

men bestemt også, at de blev bekræftet af Novo Nordisk som virksomhed under 
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rekrutteringsforløbet. Så jeg følte lidt, at Novo Nordisk havde svært ved at leve op til deres 

egne budskaber under rekrutteringen, om hvor prioriteret man ville være, og hvor meget 

ansvar man ville få, og hvilke uanede muligheder, man ville have. Blandt andet så kan jeg 

huske, at jeg var meget frustreret over, at jeg kom ind i en forholdsvis hierarkisk Finance-

organisation, hvor at når man skulle rundt og lave et budget f.eks. og have med nogle 

stakeholders at gøre, så skulle man passe på, hvem man ligesom bad om taletid med fordi, ja, 

de var måske for vigtige til, at man bare lige kunne sådan approache dem på ens projekt, og 

det kan jeg huske, det frustrerede mig meget. Og jeg kunne ikke forstå, at der var nogen, der 

ligesom var for vigtige til at mødes med mig, fordi jeg var jo ’up-and-coming’, og de måtte jo 

bare sætte noget tid af, og så skulle jeg nok forvalte det til alles bedste. Men det var så ikke 

alle, der lige mente, at det var sådan, tingene hang sammen. Derudover så synes jeg ikke, at 

jeg fik.. jeg følte ikke, at jeg fik alt det ansvar, jeg var blevet lovet, hvilket jeg også, når jeg ser 

tilbage nu, egentlig godt kan forstå, jeg ikke gjorde, for det er jo klart, når man kommer som 

helt ny i en afdeling, og ens nye Rotation Manager aldrig nogensinde har mødt en før, så kan 

det godt være, at vedkommende ikke lige efter en uge bare kaster sine egne opgaver, og de 

ting som vedkommende bliver målt på, direkte over på ens skrivebord og siger, at nu 

interesser jeg mig i øvrigt slet ikke for det mere, nu kan du bare tage ansvar for det. Men det 

var nok lidt det, jeg tænkte, at det kunne jeg jo sagtens gøre, det irriterede mig, at der var 

nogen, der ligesom skulle ’reviewe’ de ting, jeg lavede. Så man kan sige lige for at lukke det 

her spørgsmål, at jeg havde meget høje forventninger, jeg synes, at Novo de gjorde en masse 

for virkelig også at skubbe mine forventninger helt til tops, men jeg følte ikke helt, at de 

levede op til det. Men når jeg ser tilbage, så kan jeg egentlig til dels godt forstå, hvorfor 

tingene var, som de var. 

 

Var der noget du gerne ville have haft anderledes? 

Hvad jeg gerne ville have haft anderledes.. Jamen det var netop, at jeg meget gerne ville føle 

reelt ansvar, for de ting jeg lavede, hvilket jeg ikke følte i alle rotationer i hvert fald. Og, ja, det 

var vel egentlig det vigtigste. Jeg synes, at programmet var spændende på den måde, at jeg 

kom rundt og mødte en masse mennesker og stiftede bekendtskab med en masse forskellige 

måder at gøre ting på.  

Men altså ja, jeg havde jo en meget grim oplevelse undervejs i mit graduate-forløb, som jo går 

på både den her med, hvad jeg ligesom forventede, men også hvad jeg gerne ville have haft 

anderledes, og det var i forhold til mit udlandsophold, hvor at man fra Novo Nordisk’s side 

ligesom havde.. mente at i stedet for at tage derned til Istanbul som var aftalen i september 

måned, og som jeg virkelig havde gået og arbejdet på og fået lukket alle mine aftaler af, og 
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fået aftalt alt hvad der skulle ske dernede med den lokale Finance Manager og så videre, så 

havde de så i august, min Rotation Manager og min Programme Manager i Danmark, fundet 

ud af, at det var i Novo Nordisk interesse, at jeg blev i min nuværende rotation indtil 

november måned og lukkede budgettet af, og det valgte de så lige at informere mig om ved at 

kalde mig ind til et møde med min Programme Manager og min Rotation Manager i et kvarter 

og informere mig om fjorten dage inden afrejse, at nu var det lige blevet besluttet, at jeg 

skulle blive hjemme to måneder ekstra, og at alle de aftaler, jeg selv havde lavet med den 

tyrkiske Finance Manager, der havde de haft ringet til ham og fået dem lukket ned. Så sådan 

var det, og i øvrigt så var det jo bare rigtig fint, at jeg lige kunne gøre det. Og det blev jeg 

rimelig sur over, jeg havde heller ikke noget sted at bo, for jeg havde lejet min lejlighed ud og 

stod jo i princippet på gaden og følte mig rimelig pisset på og sagde direkte til dem at.. da jeg 

spurgte dem ’hva, hvad er mine muligheder? For jeg er ikke tilfreds med det her.’ Jamen du 

har sådan set ikke nogen, sagde de. Og så sagde jeg ’jamen jeg ved i hvert fald, at jeg har én 

mulighed, og det er jo at sige op. Og det må jeg kraftigt overveje, fordi jeg føler, at det her, 

det er simpelthen noget, som jeg som person ikke kan acceptere’.  

 

Følte du måske at de kunne flytte lidt ekstra rundt på dig fordi du var på sådan et graduate-

program eller?.. 

Ja det følte jeg, altså at de tænkte, at så skulle man være fuldt fleksibel og stå til rådighed for 

virksomhedens interesser, og det var jo det, det så var, og det som jeg synes var virkelig 

nedværdigende. Og som man måske kunne have reddet den på, det var hvis de havde vendt 

sådan en samtale om og ligesom tænkt ’okay det ville være en helt ekstraordinær indsats, jeg 

skulle levere og så kalde mig ind til en samtale, der hed noget i retning af, at jeg simpelthen 

gjorde det så godt i den rotation jeg var, og at de kunne se pga. det og det, at de ville have 

meget svært ved at undvære mig, at de derfor vidste, at de ville meget gerne have, at jeg 

blev, og at jeg jo havde det i Istanbul – om vi kunne finde nogle løsninger sammen, og jeg 

kunne overveje, om jeg kunne blive hjemme, og i øvrigt havde de måske en bonus til mig og 

et eller andet. Så kunne vi jo nok have fundet en løsning, når jeg ligesom følte, at jeg selv ville 

kunne komme med det initiativ og sige ’godt så gør vi det’, men jeg følte, jeg blev fuldstændig 

umyndiggjort og bare var en brik i spillet, og at de kunne gøre, hvad der passede dem. Og jeg 

mener ikke, det var en måde at honorere god performance på at behandle mig på den måde. 

Så det var nok en uoverensstemmelse i forhold til, hvad de tænkte om graduate-programmet 

kontra min egen forventninger til det.  
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Hvordan vurderer du skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder?   

Skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder var for mig nem. Men det skyldes knap så 

meget.. lad mig sige det på den måde: det er ikke det, jeg normalt hører fra mine fellow 

graduates. Det der kan være problemet, det er jo, at man har følt sig lidt privilegeret, man har 

følt sig på et talent-track med noget ekstra opmærksomhed osv., og man har ligesom 

identificeret sig med at være den her graduate, til at man nu er en normal medarbejder, hvor 

at ’nu stopper den her talentbevågenhed, og nu er det op til en selv at skabe sig sin karriere, 

og nu kan man i øvrigt så sidde i det her job i flere år, og man bliver sikkert glemt, og hvad 

sker der så’, og det kan være frustrerende. Jeg var meget meget heldig, at der var en, der 

virkelig troede på, at jeg ville være rigtig god og gav mig en masse muligheder for at udvikle 

mig professionelt og rykke ind i nye positioner. Så selv efter graduate-programmet er der 

blevet ved med at komme nye arbejdsopgaver til. Men jeg ved, at det ikke er.. sådan er det 

for nogen, men der er bestemt også nogen, som ligesom føler, at nu sidder de i et eller andet 

hul, hvor at de ikke.. hvor at de ikke synes, de har den bevågenhed og den opmærksomhed, 

som de kunne ønske sig og havde tidligere.        

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En kritisk analyse af Graduate Trainee-programmer og de faktiske effekter 

 

Side 80 af 88 

 

Bilag 5 – Interview med Andreas, Danfoss 

 

Hvorfor ville du gerne optages på et graduate-program? 

Det skyldtes egentlig, at jeg havde en lidt anden uddannelsesbaggrund end trainees 

sædvanligvis har. Jeg havde først læst sociologi på min bachelor og så skiftede jeg så til 

Handelshøjskolen, hvor jeg læste politisk kommunikation og blev mere og mere bevidst 

omkring at jeg gerne ville i retning af erhvervslivet, hvor jeg tidligere troede faktisk lige indtil 

jeg nok var færdig med bacheloren at jeg gerne ville skrive PhD. Og så tænkte jeg med min 

brede profil, som ikke sådan direkte er målrettet noget specifikt job i erhvervslivet, hvordan 

fanden kan jeg så komme ind og bygge videre på den. Og der syntes jeg graduate-

programmer var en ret oplagt mulighed for at få sådan en bred, overordnet forståelse for 

hvordan fungerer store virksomheder og prøve at få en lille bitte smule erfaring inden for 

nogle forskellige områder. Så det var egentlig derfor, fordi at jeg havde sådan en meget 

generalist-profil, som jeg ville bygge videre på og i stedet for at søge et specifikt job et sted, så 

var det her en mulighed for at komme ind i virksomheder og tilegne sig nogle kompetencer på 

den viderebygning af det brede.  

Så det var egentlig derfor, og så var det faktisk fordi, at jeg også læste i Tyskland et halvt år, 

og ham jeg boede og delte lejlighed med der, han var meget opsat på de her graduate-

programmer, og vi snakkede en hel del om det, og det var egentlig også efter snakke med 

ham vil jeg sige, at det blev klart, at det kunne måske også være meget relevant for mig. Fordi 

den verden jeg kom fra på sociologi, der var graduate-programmer ikke noget som var.. 

jamen jeg tror faktisk ikke, at jeg vidste, de eksisterede på det tidspunkt. Så det var noget, jeg 

først blev klar over forholdsvis sent, fordi det var et helt andet mål jeg havde, da jeg startede 

med at studere de første par år.   

 

Hvad var dine forventninger til graduate-programmet? 

..Ja det har vi næsten været inde på.. Havde du en eller andet forventning om, at du måske 

skulle accelerere din karriere hurtigere end du ellers ville kunne? 

 Ja det tror jeg, jeg havde. Det var ligesom det, der blev lagt op til i salgspakken vil jeg sige, 

også fra.. det var så Danfoss jeg kom ind hos, og det var det, der blev.. i øvrigt også hos de 

andre jeg var til samtale hos, det var meget det, der blev lagt op til. At det var sådan et 

’nurser-program’, og der er ekstra fokus på det, og der er sådan nogle lukrative vilkår til at 

fokusere på ens egen udvikling, og du får lov til at tage jobansvar, som du ellers ikke ville, og 

de projektgivere, som du får, de er forpligtet til fra ledelsens side, at ligesom holde fokus på 

det, og alt sammen i retning af, at vi hurtigere skal skabe.. altså det var så enten super-
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specialister eller super-generalister, som var deres fokusområder. Fordi at man i den 

virksomhed, Danfoss, havde en tradition for.. hvad har man haft graduate-programmer i? 

Mange mange år, det har så bare heddet noget andet, men hvor man startede med kun at 

have ingeniører, og den kultur var der i høj grad stadig, og den gik jo meget specialistvejen. 

Og så gik man så over til at optage økonomer, så da jeg kom ind, og sådan tror jeg stadig det 

er, der havde man et split i ingeniør og økonomer, så det var sådan en meget gammeldags 

måde at se det på.  

 

Og økonomer forstået som generalist eller hvad?.. 

Jah, økonomer var også traditionelt set de hårdeste økonomer, som de hev ind, og det var 

sådan meget den tankegang man havde, at de blødere skoler havde man ikke haft tradition 

for at bruge, fordi at det var ikke dem, man traditionelt set så på specialist- eller 

ledelsesstillinger i Danfoss. Men alligevel var det så det, man markedsførte for de folk, man 

tog ind. Så for at svare kort, så ja, det havde jeg en forventning om.   

 

Hvordan var din overordnede tilfredshed med forløbet sammenholdt med dine forventninger 

til det? 

Jamen jeg var overordnet rigtig godt tilfreds. Jeg var der i præcis to år, og de 22 måneder var 

jeg rigtig, rigtig godt tilfreds. De sidste to måneder var jeg ikke specielt.. Grunden til.. Lad os 

lige starte med de første 22. Grunden til, at jeg var rigtig tilfreds, var, at man ikke i Danfoss var 

lagt ind under en bestemt retning, altså finance eller marketing eller sådan noget. Det var 

fuldstændig frit for, hvad man ville vælge. Man var så i kategori enten ingeniør eller økonom, 

og det pegede sådan lidt i retning af, hvad man ville vælge, men i princippet kunne en 

ingeniør sagtens vælge et økonomi-projekt, og et af mine projekter var faktisk i produktionen 

i forhold til optimering af produktionen med lean-tankegang, som er typisk ingeniørarbejde. 

Så der var meget stor valgfrihed, og det betød, at jeg kunne sammensætte nogle ting, som jeg 

ellers aldrig ville have fået lov til at arbejde med og få en lille bitte smule erfaring inden for 

det. Og det syntes jeg var virkelig, virkelig spændende. Også at se at man kan fungere i 

sammenhænge, hvor du ikke har en høj specialistviden, så er det nogle andre ting, der gør sig 

gældende, som du skal være god til.  

Men de sidste to måneder var jeg ikke vildt tilfreds, og det skyldtes, at jeg blev lidt kastebold 

mellem nogle forskellige politiske interesser, i forhold til hvor skulle jeg havne bagefter. Og 

det endte egentlig med, at der var tre konkrete jobs på bordet, og alle tre gange på forskellig 

bizar vis endte det med, at jeg fik at vide, at det job blev ikke til noget. Efter at vi var blevet 

enige om, at det job blev til noget på de og de vilkår. Og det betød, at jeg brugte enormt 
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meget energi på at få styr på ’hvad fanden sker der her?’ og til sidst også bare en opgivende, 

altså ’okay, så skal jeg bare væk herfra’. Og det var så i forhold til det sidste job, hvor det 

skete, der var det så, at jeg blev kontaktet af en kammerat fra Novo Nordisk, som sagde, at 

der var en mulighed her. Det søgte jeg så og kom så her til Novo Nordisk.  

 

Så det er sådan at håndtere din overgang fra graduate til.. 

Ja det fungerede ikke ret godt. Danfoss var også inde i en periode, hvor det gik rigtig, rigtig 

dårligt, og der var mange selv på højt niveau, der ikke havde overblik over, hvad der kom til at 

ske. Men det med at man lover folk noget, og man siger, at man fremsender kontrakter, og 

man så for det første ikke gør det og for det andet håndterer den afslagsproces fuldstændig 

vanvittigt, det gjorde bare at.. det var noget, jeg slet ikke kunne genkende i virksomheden, for 

jeg har ikke opdaget det, jeg har slet ikke oplevet den useriøsitet før. Så jeg er meget 

overrasket over det. For det andet så tænkte jeg, at hvis det her er den måde, de håndterer 

det på, så ønsker jeg ikke at være her. Så ja overgangen det var jeg ikke tilfreds med. 

 

Hvad med dine forhenværende graduate-kolleger var det samme situation for dem eller? 

Det var lidt forskelligt, hvad folk oplevede. Jeg valgte måske også forkert, i og med jeg meldte 

ud til graduate-ledelsen, at jeg havde fuldstændig styr på min situation, fordi det var det, jeg 

fik at vide af de ledelser, jeg snakkede med. Og det kan være, det har ændret noget, det er 

stadig min overbevisning, at det ikke ville have ændret noget, fordi der var ny graduate-

ledelse, og den nye leder af graduate havde for det første ikke noget navn i Danfoss, det 

betyder ret meget i Danfoss, at man havde et navn, og for det andet det navn, hun havde, 

havde ikke særlig stor respekt. Og det betød bare, at jeg havde stærkere netværk end dem, så 

derfor valgte jeg at sige, ’jeg kører det selv’. Og det var måske en fejl. Det virkede i hvert fald 

som om, at Birgitte godtede sig lidt over, at det ikke lykkedes for mig. Og meldte op at så 

måtte jeg også sejle min egen sø. Og det blev jeg sådan lidt skuffet over, fordi et er, at man 

siger, at man har styr på sin situation, og noget andet er, at et program melder sig 

fuldstændig ud.  

Men det er også mig selv der, som jo indikerede, at det var jeg måske interesseret i. Så hele 

den proces der var mærkelig. Jeg følte ikke folk var reelle, og jeg følte ikke, at når der var 

behov for opbakning, så var der den opbakning, der skulle være. Dem jeg havde opbakning 

fra, det var min mentor, og så var det den leder, jeg arbejdede for på det tidspunkt, og to af 

de ledere jeg havde arbejdet for på et tidligere tidspunkt. Det var ligesom dem, der trak 

læsset. Det var ikke dem, man forventede, der egentlig skulle gøre det.  
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Men for de andre graduates, der ikke sagde, at de havde styr på det, fik de så den vejledning 

derfra som de?.. 

Nej, den feedback jeg fik fra de andre var også, at det var helt håbløst altså. Og det betød jo 

bare, at mange endte med ligesom jeg selv at køre deres ting, og det er jo bare.. det er jo ikke 

optimalt, når du har et program og en programledelse, som hvis fornemmeste formål er, at få 

folk videre til nogle rigtig gode stillinger, men som så sig selv, som havde et fornemmeste 

formål at ændre programmet nu og her. Og det betød, at det var det eneste, hun havde fokus 

på, og så blev Anni ligesom sat til at køre den mere rekrutteringsmæssige del. Men det var 

hun bare ikke stærk nok til tror jeg på det tidspunkt og specielt ikke i den situation, som 

Danfoss var i, der virkelig krævede fuld attention på at tage folks ønsker seriøst og ikke bare 

sige at.. det var også noget af det, jeg blev ret irriteret over, at vi fik melding fra graduate-

ledelsen om, at vi bare måtte tage, hvad vi kunne få. Og der havde jeg det sådan, det kan godt 

være, det er krisetider, men nu har vi været igennem de her to år, og alle har nogle rigtig 

stærke papirer, så kan det ikke passe, vi ’bare’ skal stille os tilfreds med, hvad vi kan få. Der er 

masser af andre virksomheder, det går godt for, hvor vi kan få mere spændende jobs, og det 

har også vist sig, for alle dem jeg kender, at dem som fik den besked, enten tog de selv hånd 

om det og blev i Danfoss, eller også skiftede de til en anden virksomhed. Og det er bare 

enormt dumt af Danfoss, fordi nu står de og kører store rekrutteringskampagner igen og har 

mistet rigtig mange folk. Selvfølgelig skulle de også af med mange, men det var bare.. Det var 

dårligt håndteret synes jeg, og det gjorde mange rigtig irriteret.  

Også da jeg havde meddelt, at jeg skiftede til Novo Nordisk, der spurgte jeg graduate-

ledelsen, om ikke vi skulle tage en snak omkring hele forløbet og også afslutningsforløbet, 

sådan at de kunne få.. vi havde selvfølgelig talt om det undervejs, men sådan at de kunne få 

mine begrundelser også, for hvorfor jeg skiftede. Og der var meldingen, at det var de ikke 

interesserede i. Og jeg tilbød det sammen med min mentor, som også ville deltage i mødet, 

som var en meget senior-person i Danfoss, men det var de ikke interesserede i. De mente, at 

de var klar over, hvorfor at jeg skiftede, så det havde de ikke behov for at få uddybet. Og det 

syntes jeg bare var mærkeligt. Jeg havde også skrevet en mail til dem, hvorfor jeg skiftede, en 

forholdsvis kort mail, fordi jeg var på sommerferie, da det skete, og vi havde selvfølgelig 

snakket sammen undervejs, men stadig synes jeg bare, det er underligt, at man ikke afslutter 

sådan et forløb og får den læring med. Og jeg ved, at andre har oplevet det samme. Altså det 

der med, at man føler sådan ’nå, men hvis I har valgt at forlade os, så siger vi tak og så farvel’. 

Og det er sådan lidt mærkeligt. Der var overhovedet ikke nogen opfølgning på mig. Og det ved 

jeg, det samme var tilfældet for flere andre også.        
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Ja, det lyder jo lidt som om det var det eneste, men var der noget du gerne ville have haft 

anderledes? 

Ja altså det var det jo, for jeg var rigtig glad for at være der og rigtig glad for de projekter jeg 

havde. Og jeg ville også.. jamen jeg mødtes med min kammerat fra Novo der to uger inden 

det hele sådan rigtig blev kaos, og på det tidspunkt havde jeg slet ikke skænket det en tanke, 

at jeg ville skifte virksomhed, fordi jeg var rigtig glad for at være der, og de muligheder, som 

var på bordet, de var virkelig spændende. Men så, det hele eskalerede bare til sidst. Og det 

gjorde bare, at det var ét stort kaos. Og det er det jeg siger, selvfølgelig skyldes det også 

virksomhedens situation på det tidspunkt, det er klart, men det må du stadig være i stand til 

at håndtere, når.. ellers må man jo i hvert fald melde klart ud, altså så må man jo aftale med 

topledelsen, ’hvordan håndterer vi det her?’, fordi når man er helt ny på arbejdsmarkedet, er 

det begrænset, hvad erfaring man har i de situationer, så vi følte lidt, at vi blev kastebolde, og 

det var sådan set det skuffende ved det, vil jeg sige.    

En ting der også undrede mig var at vi på et tidspunkt i den anden halvdel af mit forløb tog et 

initiativ til at få opdateret programmet og formålet med programmet, hvordan tingene skulle 

skrues sammen læringsmæssigt og jobmæssigt, fordi der havde været lidt utilfredshed med 

programmet fra nogle deltageres side. Det initiativ lavede vi sammen med tre tidligere 

graduates, som havde meget høje, minimum vice president-stillinger i Danfoss, og de var 

meget interesserede i at hjælpe, fordi de gerne ville være en del af det netværk, som stadig 

var i graduate-programmet og ville gerne understøtte de nuværende graduates og fremtidige 

graduates, sådan at virksomheden fik det bedste ud af det, og at graduates’ene fik det bedste 

forløb. Men der valgte man fra den nye graduate-ledelses side at lukke det initiativ ned. 

Egentlig meddelte man, at man gerne ville fortsætte det, men lukkede det så ned uden videre 

meddelelse. Og det syntes både vi, der var i programmet, var ekstremt mærkeligt, og de 

tidligere graduates, som deltog i initiativet, kunne overhovedet heller ikke forstå det og 

kontaktede os og spurgte, hvad fanden der skete. Fordi det var som om, at man ikke var 

interesseret i at tage det input, man kunne få fra forretningen til at sige, ’hvordan kan vi gøre 

det her bedre?’. At man havde en anden agenda, og der virkede det på os som om, at det hele 

blev lidt for teoretisk på det tidspunkt. At man havde en teoretisk forestilling om, hvordan et 

graduate-program skulle skrues sammen, og hvordan udvikling og læring imellem individer 

skulle køre, men den var bare ikke afstemt med virksomhedens opfattelse. Og så kan det godt 

være, at det er et langt sejt træk hen imod, at virksomheden også skal ændre nogle ting, men 

at tro at man kan gøre det i en lille graduate-organisation, som består af to mand over for en 

virksomhed på 30.000 mennesker, som er 75 år gammel, altså det er jo en fuldstændig absurd 

tankegang. I mine øjne var det fuldstændig vanvittigt at lukke den dialog, der var rigtig godt i 

gang på det tidspunkt. Og så lukke den uden videre.  
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Men det var sådan lidt situationen på det tidspunkt, der skete mange ting, men de blev 

sjældent kommunikeret, så man sad tit med armene ud til siden og spurgte ’hvad sker der lige 

her?’. Så selvom der måske var nogle gode initiativer, så blev de ikke kommunikeret, og når 

der så blev truffet nogle beslutninger omkring noget, som folk måske ikke var uenige i eller 

måske var uenige i, så blev de heller ikke kommunikeret. Men den agenda, man havde, blev 

ligesom kørt igennem. Og der var der, at folk de stoppede op med armene lidt op foran og 

sagde ’okay, så ønsker vi heller ikke at deltage’.   

 

Ja sidste spørgsmål er dit skift, hvordan du vurderer det?   

Jeg skiftede jo så efter min trainee her til Novo Nordisk, hvor at jeg så kom til at sidde som 

Executive Assistant i intern revision, og intern revision det er noget, der ligger allerlængst væk 

fra det, jeg har læst, og jeg havde ikke beskæftiget mig med finans overhovedet i min 

Danfoss-tid. Der havde jeg haft med HR, salg og produktion og strategi at gøre, så det var 

noget helt andet, men det at have prøvet så forskellige ting, som jeg heller ikke havde haft 

kendskab til før, gjorde at der var nogle mekanismer, der lå inde bagved et eller andet sted, 

som.. det er lidt svært at beskrive, men som gjorde, at det umiddelbart var nemt nok at træde 

ind i et nyt fagområde og en ny virksomhed. Og det, at du lærer at begå dig i flere afdelinger i 

en stor virksomhed i forskellige kulturer, gør også, at det gør det nemmere at skifte til andre 

virksomheder og sætte sig ind i andre store virksomheders kulturer. Så det syntes jeg gik rigtig 

nemt. Og det synes jeg sådan set stadig, det gør.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En kritisk analyse af Graduate Trainee-programmer og de faktiske effekter 

 

Side 86 af 88 

 

Bilag 6 – Interview med Kasper, DONG 

 

Hvorfor ville du gerne optages på et graduate-program? 

Jamen det ville jeg gerne, fordi jeg troede, og det bliver en lang historie, jeg troede da jeg gik i 

gymnasiet, så når jeg blev så gammel, som dem der gik i 3. g, så ved jeg lige præcis, hvad jeg 

skal i mit liv, og det vidste jeg selvfølgelig ikke. Så kom jeg på Handelshøjskolen, og så tænkte 

jeg, at når jeg er bachelor, så skal jeg bare have et studiejob, som passer lige præcis der, hvor 

jeg skal være, og så kørte tingene derfra, så er der styr på tingene. Så blev jeg bachelor, og jeg 

tænkte ’jeg aner overhovedet ikke, hvad jeg skal’. Og så valgte jeg en eller anden tilfældig IB, 

fordi det lød som om, det passede meget godt. Og så tænkte jeg, ’ej men for fanden, når jeg 

er færdig der, så ved jeg præcis, hvad jeg vil, og det anede jeg ikke. Og så tænkte jeg, at et 

graduate-program var en super mulighed for at komme ind og prøve lidt forskellige ting af og 

se nogle forskellige ting og lære en masse mennesker at kende og så finde ud af, hvad man 

egentlig gerne vil. Og til det formål har det været rigtig godt. Fordi man tror, også selvom man 

har studiejobs og sådan nogle ting, så har man en formodning om, at man kan læse sig til, 

hvad det er, man kommer til at sidde med ved skrivebordet, den dag man starter. Og det kan 

man bare ikke. Der er så mange fine ord og sådan nogle ting; du kan ikke gennemskue præcis 

hvad du kommer til at arbejde med. Medmindre du selvfølgelig har en indsigt ad en anden 

kanal, f.eks. et graduate-program. Så til det formål, der var det rigtig godt.  

 

Hvad var dine forventninger til graduate-programmet? 

Ja, jeg tænkte faktisk lige på det, da jeg kørte herind for noget af det, nu var jeg jo hos DONG, 

noget af det som jeg i hvert fald troede var.. efter at vi fik at vide, at vi var få udvalgte af en 

stor skare, og det er jo det samme, man hører fra andre virksomheder, at det så var et talent-

program. Det viser sig så, da vi har været hos DONG i halvandet år, at det var ikke deres 

intention at lave et talent-program. Og det var overraskende. Det var der så en eller anden 

HR-mand, der pludselig stillede sig op og sagde. Så tænkte vi sådan ’nå, det var da godt nok 

mærkeligt, vi troede, det var det, det var. Hvorfor giver I os så så meget uddannelse i hele 

forløbet?’. Det var skuffende. Jeg tror også, det handler om, at det var den første årgang af 

graduates i DONG, det var min årgang. Og det var helt tydeligt, at det område, jeg i hvert fald 

var i og andre områder også, slet ikke var klar over/gearet/oplyst om, hvad det var, man 

skulle med os. Altså en af dem der sad i styregruppen for det forretningsben var min første 

chef. Da jeg kom den første dag, var der ikke engang et skrivebord til mig. Der var ikke nogen 

der vidste, jeg kom. Og det var for at sige det mildt en meget, meget skidt start. Han var en 
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fed fyr, men der var bare ikke nogen, der rigtig havde sat sig ned og filosoferet over, ’jamen 

hvad er det egentlig, vi gerne vil med det her program?’. Det var skuffende.  

Så havde jeg en forventning om, at man også kom til at lave en masse forskellige ting og fik en 

del uddannelse. Og det synes jeg faktisk også, i hvert fald på min 2. og 3. rotation, der fik jeg 

også lov til mange sjove ting. Sådan nogle ting som man nok normalt ikke ville gøre. Min 

første rotation var et helvede.    

 

Hvordan var din overordnede tilfredshed med forløbet sammenholdt med dine forventninger 

til det? 

Men ved du hvad, det er meget sjovt, for sådan noget kan man faktisk nogen gange bedst se i 

retroperspektiv. Fordi vi var i det, og der var sådan et ønske om mere, mere, mere. Og nogen 

gange så får man jo også bare talt sig selv op i et niveau, hvor det ikke hører hjemme. Og jeg 

kan jo høre på et program som Novo Nordisk’s, som jo vel er et af Danmarks mest 

velronnomerede, at vi har sgu haft mere uddannelse, der er brugt flere penge på os. Så kan 

man sige indstillingsmæssigt i Novo er man meget mere klar over, at ’nå okay, nu kommer der 

altså nogle graduates, jeg skal have fat i de bedste’, og så tager man dem. Sådan var det ikke i 

DONG. Når graduate-forløbet er færdigt, så var det måske mere udvandet med, præcis hvad 

man skulle lave. Men altså rent programmæssigt, der synes jeg i retroperspektiv, det var rigtig 

godt.  

 

Var der noget du gerne ville have haft anderledes? 

Ja, jeg vil specielt sige overgangen fra, at du går fra at være graduate til at være fastansat. 

Altså det virkede helt klart som om der manglede noget styring i forhold til dem, som havde 

ansvaret for graduates’ene, dem som styrede programmet. Og det er jo også første år og 

sådan nogle ting og alle mulige undskyldninger, men problemet er; det der absolut ikke må 

ske når du kommer ud og du tænker ’jeg er med i et talentprogram, nu skal jeg fandeme bare 

ud over stepperne’, at du så ikke får lov til at udfolde dig. Og det blev der ikke fulgt godt nok 

op på. Tænk sig engang at komme og jeg er klar til at lægge 50-60 timer her, og så får man 

ikke lov til at lave noget. Det er mega frustrerende. Og det bundede i min første rotation i en 

ligegyldighed i, hvad fanden var det egentlig lige der skete her. Som jeg jo også så fra andre 

medarbejdere, man kan sige, det var lige så meget noget, der skulle være drevet af det sted, 

som nu engang havde fået mig, men det er helt klart, at der var noget, der godt kunne have 

været gjort bedre der i styringen og kommunikationen om, hvad deres ansvar ligesom var. For 

der blev jo brugt mange penge. Altså fra et virksomhedssynspunkt.. der bliver brugt en masse 

penge på at udvikle en og så, ja så smutter man. Altså det er sgu da dumt. 
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Hvordan vurderer du skiftet fra graduate til ’almindelig’ medarbejder?   

På nogle punkter egentlig meget godt. Jeg tror det der var rigtig svært for mig, det var, at det 

var lige som om jeg ikke.. og sådan var det for mange af os, vi kunne ikke kaste den der 

graduate-kappe af os, det var lige som om den sad fast. Og så når vi så sidder her og skal til 

lønforhandlinger, så har de fået direktiver fra HR om, at fordi vi var graduates, og vi havde det 

og det lønniveau, så kunne vi max stige til det og det lønniveau. Og det er jo mærkeligt ik’. Så 

fordi jeg har haft en stilling før, det skal diktere, hvad jeg får nu. Og det blev folk virkelig, 

virkelig sure over. Jeg kan godt forstå, at man ikke kan stige fra 32 til 45, selvfølgelig kan man 

ikke det, men måske havde man en urealistisk forventning om, at man kunne stige en hel 

masse. Og jeg endte med at stige rimelig meget, det er så fint nok, men det var hele den der 

tankegang omkring, at man fik følelsen af, at man blev holdt nede, når man var graduate. Og 

det var dybt demotiverende og meget medvirkende til, at jeg stoppede.  

 

Blev der fulgt op på jer da I skiftede, da I gik af programmet? Var der noget vejledning? 

Nej. Vi havde jo en mentor, men jeg brugte ham ikke ret meget. Jeg ved sgu ikke. Jeg var ude 

på Handelshøjskolen i to år og reklamere for DONG, og jeg synes, der er rigtig mange fordele i 

at være graduate. Men jeg synes, man skal være enormt opmærksom på afkoblingen fra 

graduate, fordi man kan godt blive omtalt og set ned på i den forstand, ’du er bare graduate’. 

Det var som om, man skulle bevise sig ekstra. Jeg kan huske, jeg så nogle interne papirer, hvor 

der stod ’evt. hjælp af studentermedhjælper Kasper’, og der tænkte jeg bare ’hvad sker der?’. 

Og efter to måneder kan jeg huske, at der er en, der spørger mig ’Jeg forstår ikke, er du 

kontorassistent eller hvad er du?’. Nej, jeg er ikke kontorassistent. ’Nå, du er fra 

Handelshøjskolen’, nå, det vidste han ikke. Det vidste de ikke noget om. Så er der sgu gået et 

eller andet galt. Har der ikke lige været et eller andet personalemøde, hvor de siger, nu 

kommer der den her, og bare stik nogle opgaver til ham. Så var der nogle enkelte, som 

behandlede en som talent kan du sige, men man kunne godt mærke, at man sådan i nogle 

kredse blev mødt med ’det er godt du er her, men det er heller ikke sådan en rigtig 

arbejdskraft’. Og det var mærkeligt. 

 


